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Funarte: saiu concurso. 2º e 3º graus
Saiu concurso para a Funarte, no Rio de Janeiro. Há vagas imediatas em cargos dos niveis médio (R$3.191) e superior (R$4.620). Veja tabela. PÁGINA 12

Correios preparam grande concurso para os cargos de carteiro, atendente e operador de triagem e transbordo,
que exige o nível médio. Edital poderá ser divulgado ainda em março. Veja teste e dicas de professores. PÁGINA 9

CORREIOS: CONCURSO
PARA 2º GRAU. ATÉ R$2.200

VEJA TESTE E DICAS DE PROFESSORES

Defensoria: inscrições
até dia 9 para 321 vagas

Foram prorrogadas até dia 9 de março as inscrições do concurso para 321 vagas na área
de apoio da Defensoria Pública. 2º e 3º graus. Iniciais de R$3.178 e R$3.853. Página 5

Agressão à PF
Agentes, escrivães e papiloscopis-
tas da Polícia Federal (PF) cruza-
ram os braços durante 48 horas,
e ameaçam nova paralisação este
mês, por tempo indeterminado.
Uma das suas justas reivindica-
ções é o aumento do efetivo e,
consequentemente, a redução da
terceirização irregular.s. Página 4
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CCCCCONCURSOSONCURSOSONCURSOSONCURSOSONCURSOS

Cefet-RJ divulga em março o edital do concurso para assistente administrativo, cargo que exige o nível médio e
tem remuneração de R$2.285 mensais. Inicialmente, serão preenchidas 70 vagas. Veja prazo de inscrição. PÁGINA 6

RJ: CONCURSO PARA
ASSISTENTE. SÓ 2º GRAU

REMUNERAÇÃO DE R$2.285 MENSAIS

Colégio Pedro II abriu seleção para contratação de professores temporários. Há oportunidades para as
disciplinas de Português, Matemática, História, Física e Química, entre outras. Veja como concorrer. PÁGINA 12

PEDRO II: INSCRIÇÕES
ABERTAS PARA MAGISTÉRIO

VENCIMENTOS DE ATÉ R$4.699 MENSAIS

Curta nossa página no

Siga também, o
Jornal FOLHA DIRIGIDA no

Twitter: twitter.com/
Folha_Dirigida

www.facebook.com/FolhaDirigida

Concurso de admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros
é uma boa oportunidade para jovens com ensino fundamental
completo. Vencimentos iniciais de R$1.400. Educação, Página 2

Inscrições abertas para
2.200 vagas na Marinha

Rioprevidência:
últimos dias para
2º e 3º graus
Rioprevidência inscreve até dia
9 para assistente e especialis-
ta previdenciários. Iniciais de até
R$2.866 e R$7.583. Página 14

Emgepron:
vencimentos de
até R$7.388
Vinculada à Marinha, a Emge-
pron inscreve só até dia 9 para
diversos cargos de 1º, 2º e 3º
graus. Veja tabela. Página 10

Petrobrás:
1.132 vagas em
vários cargos
Petrobrás inscreve para 1.132
vagas (100 imediatas), sendo
530 no Rio de Janeiro. Até
R$8.081. Página 3
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Eletrobrás: 2º e 3º graus. Até R$7.841
Vinculado à Eletrobrás, o Copel inscreve no concurso para diversos cargos dos níveis médio e superior. Remunerações variam de R$2.626 a R$7.841. PÁGINA 7
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Os desafios
do ProUni, dez
anos depois
ProUni chega a seu décimo ano
com mais de 2 milhões de bol-
sas ofertadas e muitos desafios
pela frente. Reportagem de Capa

UGF: alunos
divididos com a
transferência
Conclusão do processo de trans-
ferência assistida divide opiniões
entre estudantes da Universida-
de Gama Filho. Página 5

Professores
articulam atos
em março
Andes-SN e CNTE, duas das prin-
cipais entidades que represen-
tam professores, planejam mo-
bilização nacional. Página 7
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1 
Conhecimentos 
Gerais  

D1- Língua Portuguesa  

D2- Espanhol ou Inglês  

D3- Raciocínio Lógico- 
Quantitativo D4- Direito: 
Civil, Penal e Comercial  

D5- Administração Geral 
e Pública  

20  
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10  

2  

1  

2  

1  
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D7- Direito Administrativo 
D8- Direito Tributário  

D9 - Auditoria  
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24  

8  
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Conhecimentos 
Específicos II 

D10 - Contabilidade Geral 
e Avançada  

D11 - Legislação 

Tributária  

D12 - Comércio 
Internacional e 
Legislação Aduaneira  

30  

15  

15  

2  

2  

2  

24  
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Auditor fiscal: quadro de provas

Receita: segue luta para acelerar edital
FFFFFUNÇÃOUNÇÃOUNÇÃOUNÇÃOUNÇÃO | Serão abertas 278 vagas de auditor-fiscal, cargo que exige nível superior em qualquer área de formação

Sindifisco Nacional
quer também agilizar
a realização das
provas do concurso

Direito Tributário tem grande peso nas
provas do concurso para auditor-fiscal

Concurso da Fundacentro:
até R$5 mil para o 2º grau

PPPPPRAZORAZORAZORAZORAZO     | Interessados poderão se inscrever até o dia 4 de abril

MTE: locais de prova e total
de inscritos em 27 de março

VVVVVALIDADEALIDADEALIDADEALIDADEALIDADE     | Prazo é de dois anos, prorrogável por igual período

Estarão abertas, a partir das 10h
da próxima segunda-feira, dia 10,
as inscrições do concurso da Fun-
dação Jorge Duprat Figueiredo de
Segurança e Medicina do Traba-
lho (Fundacentro). A seleção, que
visa ao provimento de 30 vagas
para o cargo de assistente em ci-
ência e tecnologia (nível médio
e com experiência mínima de um
ano), contemplará as cidades de
São Paulo (sede da entidade), com
22 vagas, Campinas, uma, Porto
Alegre, uma, Brasília, duas, Curi-
tiba, uma, Campo Grande/MS,
uma, e Pará, com duas chances.

Apesar de não haver vagas para o
Rio de Janeiro, o concurso é uma boa
oportunidade para aqueles que têm
disponibilidade para mudar de ci-

dade, pois a contratação ocorrerá pelo
regime estatutário. Sendo assim, os
futuros servidores terão estabilida-
de empregatícia garantida. Além dis-
so, a remuneração do cargo, que é
de nível médio, é de R$3.239, já in-
cluindo o auxílio-alimentação, de
R$373. Mas esse valor ainda pode
aumentar com a gratificação de qua-
lificação, chegando a R$5.001. Os as-
sistentes terão carga de trabalho de
40 horas semanais.

O prazo para inscrições perma-
necerá aberto até as 16h do dia 4
de abril, no site da organizadora, a
Fundação para o Vestibular da Uni-
versidade Estadual Paulista (Vu-
nesp). Após o cadastro, será neces-
sário efetuar o pagamento de R$52,
referente à taxa de inscrição. Já o

período para a isenção termina às
16h da próxima terça, dia 11, tam-
bém no site da Vunesp.

Os concorrentes serão testados em
18 de maio. Na ocasião, eles terão,
das 13h às 19h30, para resolver 60
questões objetivas, sendo 15 de
Língua Portuguesa, 15 de Matemá-
tica e Raciocínio Lógico, cinco de
Atualidades e cinco de Noções de
Informática. Além disso, serão sub-
metidos, na mesma data, à redação.
O concurso terá prazo de validade
de um ano, podendo ser prorroga-
do por igual período.

SERVIÇO
Edital:Edital:Edital:Edital:Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições e isenção:Inscrições e isenção:Inscrições e isenção:Inscrições e isenção:Inscrições e isenção:
www.vunesp.com.br

de Pessoas nas Organizações.
Já a parte específica (70) terá

Contabilidade Geral, Contabilida-
de Governamental, Matemática Fi-
nanceira, Noções de Legislação Tri-
butária, Noções de Gestão e Fisca-
lização de Contratos e Convênios.

Na prova objetiva, a aprovação
estará condicionada à obtenção
de, pelo menos, dez pontos em
Conhecimentos Básicos, 21 em
Conhecimentos Específicos e 36
no conjunto da avaliação. Na re-
dação, será preciso conseguir, no
mínimo, dez pontos.

Os profissionais cumprirão
carga de trabalho semanal de 40
horas e serão contratados pelo
regime estatutário, que garante a
estabilidade empregatícia. Mais
aprovados, além do número ini-
cial de vagas, poderão ser convo-
cados durante o prazo de valida-
de, de dois anos, prorrogável por
igual período.

Na mesma data, serão
disponibilizados o local
e o horário de provas,
marcadas para 6 de abril

No próximo dia 27, o Cespe/
unB, organizador, irá informar
o número de inscritos do con-
curso para a área administrati-
va do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), destinado ao
preenchimento de 450 vagas,
sendo 415 para agente adminis-
trativo (41 para o Rio de Janei-
ro) e 35 para contador. Na mes-
ma data, serão disponibilizados
o local e o horário de aplicação
das provas, que foram reagen-
dadas para 6 de abril.

Inicialmente, os exames esta-
vam marcados para 30 de março
e, devido à mudança, o Cespe/UnB
aceitou até 28 de fevereiro pedi-
dos de devolução da taxa de ins-
crição. O ressarcimento (R$50,
para quem estava inscrito para
agente, e R$70, para contador) será
efetuado até 28 de abril.

O processo seletivo será com-
posto por provas objetivas, com

120 questões, e redação (sobre
uma das disciplinas específicas),
aplicadas no Rio de Janeiro e em
outras capitais dos estados, além
do Distrito Federal. Os contado-
res serão avaliados pela manhã,
e os agentes, à tarde.

Os agentes farão 70 questões
sobre Conhecimentos Específicos,
que versarão sobre Legislação Es-
pecífica, Noções de Gestão de
Pessoas nas Organizações, Noções
de Administração de Recursos
Materiais, Noções de Arquivolo-
gia e Noções de Gestão e Fiscali-
zação de Contratos e Convênios.

Haverá, ainda, 50 perguntas
sobre Conhecimentos Básicos,
abrangendo Língua Portuguesa,
Noções de Informática, Noções de
Direito Administrativo, Atualida-
des, Ética no Serviço Público e
Noções de Administração Finan-
ceira e Orçamentária.

Para os contadores, os Conhe-
cimentos Básicos (50 questões)
abrangerão  Português, Noções de
Informática, Noções de Direito
Administrativo, Atualidades, Éti-
ca no Serviço Público, Noções de
Administração Financeira e Or-
çamentária e Noções de Gestão

SERVIÇO
CarCarCarCarCartão de conftão de conftão de conftão de conftão de confirmação:irmação:irmação:irmação:irmação:
www.cespe.unb.br/concursos/
mte_14_nm_ns
Inscritos: Inscritos: Inscritos: Inscritos: Inscritos: www.cespe.unb.br/concursos/
mte_14_nm_ns

Marcos Soares: “Um bom
desempenho em Direito Tributário
é fundamental para a aprovação”

Apesar da corrida contra o tem-
po, o vice-presidente do Sindica-
to Nacional dos Auditores-Fiscais
da Receita Federal (Sindifisco Na-
cional), Ayrton Eduardo Bastos,
afirmou à FOLHA DIRIGIDA que
a entidade segue com a intenção
de tentar agilizar a divulgação do
edital e a realização das provas do
concurso para 278 vagas do cargo
(ensino superior completo em
qualquer área e remuneração ini-
cial de R$15.338,44, incluindo o
auxílio-alimentação, de R$373),
autorizado no mês passado.

Apesar do assunto não ter sido
tratado em reunião realizada no úl-
timo dia 26 com o secretário-adjun-
to da Receita, Luiz Fernando Teixeira
Nunes, o vice-presidente do Sindi-
fisco Nacional garantiu que o sin-
dicato irá realizar um trabalho de
bastidores para que seja possível ho-
mologar o concurso até 5 de julho,
possibilitando, assim, a nomeação
dos aprovados ainda este ano. Con-
forme a legislação eleitoral, em caso
de homologação após essa data, as
nomeações só poderão acontecer no
ano que vem, depois da posse dos
eleitos no pleito deste ano. “A Re-
ceita tem urgência na contratação
dos aprovados”, afirmou Bastos.

Como a FOLHA DIRIGIDA já
noticiou, a tarefa do sindicato é
quase impossível, tendo em vista
a complexidade do concurso. Em-
bora o órgão não precise perder tem-
po com a contratação de uma or-
ganizadora – os concursos da Re-
ceita são feitos pela Esaf –, na últi-
ma seleção para auditor, em 2012,
foram necessários quatro meses,
após a autorização do concurso,
para que fossem aplicadas as pri-
meiras provas (objetivas), que, de

acordo com o Decreto 6.944/09, só
podem ser realizadas 60 dias após
a divulgação do edital.

Dessa forma, mesmo que o edi-
tal seja publicado este mês, as pri-
meiras provas só poderiam acon-
tecer em maio, deixando menos de
dois meses para a correção das ob-
jetivas, a aplicação e correção das
provas discursivas e a realização da
sindicância de vida pregressa. Duas
hipóteses para a agilizar a conclu-
são do concurso seriam a redução
do intervalo mínimo entre edital e
provas (como fez a Polícia Federal
em 2012, mediante autorização do
ministro da Justiça, José Eduardo
Cardozo) ou a aplicação das discur-
sivas na mesma data das objetivas.
Mas, certamente, nenhuma delas
agradaria aos interessados em par-
ticipar da seleção. Outra solução seria
antecipar a realização da sindicân-
cia, que, no último concurso, foi re-
alizada apenas para os aprovados
nas provas escritas.

Cronograma – Segundo o Minis-
tério da Fazenda informou no fim
do mês passado, Receita Federal e
Esaf já discutem o cronograma e ou-
tros pontos relacionados ao concur-
so. Entre as definições aguardadas

está a do conteúdo programático
das provas, que, em 2012, abran-
geu Língua Portuguesa, Língua Es-
trangeira (Espanhol ou Inglês), Ra-
ciocínio Lógico-Quantitativo, Direi-
to Civil, Direito Penal, Direito Co-
mercial, Administração Geral, Ad-
ministração Pública, Direito
Constitucional, Direito Adminis-
trativo, Direito Tributário, Audi-
toria, Contabilidade Geral, Con-
tabilidade Avançada, Comércio In-
ternacional e Legislação Aduanei-
ra. O prazo para a divulgação do
edital vai até 19 de agosto.

Analista – A Receita aguarda ain-
da a autorização de concurso para
o cargo de analista-tributário (mes-
mo requisito de auditor e inicial
de R$9.171,88, também com o au-
xílio), para o qual foram pedidas
ao Ministério do Planejamento
1.600 vagas. O Sindireceita, sindi-
cato que representa os analistas,
prometeu esforços pela realização
do concurso o mais breve possível,
além de brigar pela liberação das
1.600 vagas solicitadas. Para o cargo
de auditor, o Planejamento auto-
rizou apenas cerca de 20% das
1.400 vagas pedidas pelo Minis-
tério da Fazenda.
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Em um concurso destinado a
um cargo na Receita Federal é
de se imaginar a importância do
Direito Tributário dentro do
processo de seleção. No último
concurso para auditor-fiscal,
realizado em 2012, essa impor-
tância foi evidenciada no peso
da disciplina na prova objetiva
de Conhecimentos Específicos
II, na qual ela respondeu 60 dos
120 pontos da avaliação, sendo
exigido um mínimo de 24 pon-
tos na matéria (40% do total).

Para o professor Marcos Soa-
res, do curso DSc, esse fato é su-
ficiente para que os futuros can-
didatos ao cargo de auditor deem
atenção especial à disciplina.
“Posso afirmar, sem medo de
errar, que um bom desempenho
em Direito Tributário é funda-
mental para a aprovação”, dis-
se o especialista.

Soares observou que, como a
quantidade de matéria é muito
grande, é muito improvável que
o candidato consiga se preparar
adequadamente se deixar para
fazê-lo apenas quando sair o edi-
tal. “É preciso começar a estudar
imediatamente. Inicialmente,

leia com afinco o Código Tribu-
tário Nacional (CTN) e a Cons-
tituição (artigos 145 a 162). Não
se preocupe com todos os deta-
lhes, compreenda os conceitos
fundamentais, faça exercícios de
fixação e leia textos de linguagem
simples”, orientou.

Para após a compreensão dos
conceitos fundamentais, o pro-
fessor indica a leitura de textos
mais complexos e a tentativa

de fazer as questões mais difí-
ceis de provas anteriores e si-
muladas. “Dê atenção à juris-
prudência. Há cada vez mais
questões cobrando a posição do
STF e do STJ sobre os temas
polêmicos de Direito Tributá-
rio”, alertou ele. Impostos da
União, Crédito Tributário, Li-
mitações ao Poder de Tributar
e Contribuições e Competên-
cias foram outros assuntos des-
tacados por Soares para serem
estudos com maior ênfase.

Segundo o especialista, além
de conhecer de forma minuci-
osa a parte  da Constituição Fe-
deral indicada e o CTN, é impor-
tante fazer muitas questões de
provas anteriores, além de con-
tar com um bom livro texto. Ele
indicou o Manual de Direito
Tributário, de Vicente Paulo e
Marcelo Alexandrino, e também
o livro homônimo de Eduardo
Sabbag. O professor aconselhou
também os interessados no con-
curso a buscaram o auxílio de
cursos preparatórios especiali-
zados, além do DVD Direito
Tributário para Concursos, de
sua autoria.
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CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

CARGO POLO DE TRABALHO 

VAGAS CADASTRO FORMADO  

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 

RESERVA PARA 
PCD 

TOTAL 
AMPLA 

CONCORRÊ
NCIA 

PCD TOTAL 

TÉCNICO(A) DE 
EXPLORAÇÃO DE 

PETRÓLEO JÚNIOR - 
GEODÉSIA 

RIO DE JANEIRO 1 0 1 10 2 12 

TÉCNICO(A) DE 
INSPEÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E 
INSTALAÇÕES JÚNIOR 

ESTADO DE 
PERNAMBUCO 

2 0 2 20 4 24 

RIO DE JANEIRO 3 0 3 30 6 36 

TÉCNICO(A) DE 
LOGÍSTICA DE 

TRANSPORTE JÚNIOR - 
CONTROLE 

MACAÉ 1 0 1 10 2 12 
RIO DE JANEIRO 1 0 1 10 2 12 

SALVADOR 1 0 1 10 2 12 
SANTOS 1 0 1 10 2 12 

TÉCNICO(A) DE 
MANUTENÇÃO JÚNIOR - 

MECÂNICA 
SANTOS 1 0 1 10 2 12 

TÉCNICO(A) DE 
OPERAÇÃO JÚNIOR 

BELO HORIZONTE 4 0 4 40 8 48 
CURITIBA 4 0 4 40 8 48 

ESTADO DE 
PERNAMBUCO 

4 0 4 40 8 48 

ESTADO DO 
AMAZONAS 

2 0 2 20 4 24 

ESTADO DO CEARÁ 1 0 1 10 2 12 
ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE 
1 0 1 10 2 12 

ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 

2 0 2 20 4 24 

MAUÁ 5 1 6 50 10 60 
PAULÍNIA 4 0 4 40 8 48 

RIO DE JANEIRO 12 1 13 120 10 130 
SALVADOR 4 1 5 40 10 50 

SANTOS 4 1 5 40 10 50 
SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS 
4 1 5 40 10 50 

SÃO MATEUS DO SUL 1 0 1 10 2 12 
TÉCNICO(A) DE 

PROJETOS, 
CONSTRUÇÃO E 

MONTAGEM JÚNIOR - 
EDIFICAÇÕES 

SALVADOR 1 0 1 10 2 12 

TÉCNICO(A) DE 
PROJETOS, 

CONSTRUÇÃO E 
MONTAGEM JÚNIOR - 

MECÂNICA 

RIO DE JANEIRO 4 0 4 40 8 48 

TÉCNICO(A) DE 
SEGURANÇA JÚNIOR 

MACAÉ 4 0 4 40 8 48 
RIO DE JANEIRO 3 0 3 30 6 36 

SALVADOR 1 0 1 10 2 12 
SANTOS 2 0 2 20 4 24 

TÉCNICO(A) DE 
SUPRIMENTO DE BENS 
E SERVIÇOS JÚNIOR - 

ADMINISTRAÇÃO 

MACAÉ 3 0 3 30 6 36 

SÃO PAULO 3 0 3 30 6 36 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

ENGENHEIRO(A) DE 
MEIO AMBIENTE 

JÚNIOR 

MACAÉ 1 0 1 10 2 12 

RIO DE JANEIRO 1 0 1 10 2 12 

ENGENHEIRO(A) DE 
PRODUÇÃO JÚNIOR 

MACAÉ 1 0 1 10 2 12 
RIO DE JANEIRO 1 0 1 10 2 12 

MÉDICO(A) DO 
TRABALHO JÚNIOR 

ESTADO DE 
PERNAMBUCO 

2 0 2 20 4 24 

MACAÉ 4 0 4 40 8 48 
RIO DE JANEIRO 1 0 1 10 2 12 

Petrobrás tem 1.132 vagas, até o dia 17
OOOOOFERFERFERFERFERTTTTTAAAAA | No Estado do Rio de Janeiro, são 520 oportunidades, sendo 42 imediatas e 478 para cadastro no Rio e em Macaé

RJ pode ter até
520 admissões no
prazo de seis meses,
que pode dobrar

SERVIÇO
Inscrição e isenção:Inscrição e isenção:Inscrição e isenção:Inscrição e isenção:Inscrição e isenção:
www.cesgranrio.org.br
Edital: Edital: Edital: Edital: Edital: www.folhadirigida.com.br

Quadro de vagas

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
CARGO: TÉCNICO(A) DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO
JÚNIOR - GEODÉSIA
REQUISITOS: diploma ou certificado de habilitação de téc-
nico de nível médio em: Agrimensura, Estradas, Geodésia
e Cartografia ou Geoprocessamento, expedido por institui-
ção de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação,
secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Regis-
tro no respectivo Conselho de Classe, como Técnico.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 2.073,87 com ga-
rantia de remuneração mínima de R$ 3.400,47.

CARGO: TÉCNICO(A) DE INSPEÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS E INSTALAÇÕES JÚNIOR
REQUISITOS: diploma ou certificado de habilitação de
técnico de nível médio em: Automação Industrial, Eletro-
eletrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Fa-
bricação Mecânica, Inspeção de Equipamentos, Mecâ-
nica, Mecânica de Precisão, Mecatrônica, Metalurgia,
Metrologia, Química ou Soldagem, expedido por institui-
ção de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação,
Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Re-
gistro no respectivo Conselho de Classe, como Técnico.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 2.073,87 com ga-
rantia de remuneração mínima de R$ 3.400,47.

CARGO: TÉCNICO(A) DE LOGÍSTICA DE TRANSPOR-
TE JÚNIOR - CONTROLE
REQUISITOS: diploma ou certificado de habilitação de téc-
nico de nível médio em: Administração, Aeroportuário, Co-
mércio Exterior, Logística, Portos, Suprimento, Transporte
de Cargas ou Transporte Rodoviário, expedido por institui-
ção de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação,
Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 2.073,87 com ga-
rantia de remuneração mínima de R$ 3.400,47.

CARGO: TÉCNICO(A) DE MANUTENÇÃO JÚNIOR - ME-
CÂNICA
REQUISITOS: diploma ou certificado de habilitação de
técnico de nível médio em: Eletromecânica, Fabricação
Mecânica, Manutenção de Aeronaves, Manutenção de
Máquinas Pesadas, Mecânica, Mecânica de Aeronaves,
Mecânica de Precisão e Soldagem, expedido por institui-
ção de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação,
Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Re-
gistro no respectivo Conselho de Classe, como Técnico.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 2.073,87 com ga-
rantia de remuneração mínima de R$ 3.400,47.

CARGO: TÉCNICO(A) DE OPERAÇÃO JÚNIOR
REQUISITOS: diploma ou certificado de habilitação de
técnico de nível médio em: Análises Químicas, Automa-
ção Industrial, Construção Naval, Eletricidade e Instru-
mentos Aeronáuticos, Eletroeletrônica, Eletromecânica,
Eletrônica, Eletrotécnica, Fabricação Mecânica, Manuten-
ção Automotiva, Manutenção de Aeronaves, Manuten-
ção de Máquinas Pesadas, Máquinas Navais, Mecânica,
Mecânica de Aeronaves, Mecânica de Precisão, Meca-
trônica, Metalurgia, Metrologia, Petróleo e Gás, Petroquí-
mica, Plásticos, Química, Refrigeração e Climatização,
Sistemas a Gás ou Soldagem, expedido por instituição
de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação,
Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 2.073,87 com ga-
rantia de remuneração mínima de R$ 3.400,47.

CARGO: TÉCNICO(A) DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO
E MONTAGEM JÚNIOR - EDIFICAÇÕES
REQUISITOS: diploma ou certificado de habilitação de
técnico de nível médio em Edificações ou Estradas, ex-
pedido por instituição de ensino reconhecida pelo Minis-
tério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais
de Educação. Registro no respectivo Conselho de Clas-
se, como Técnico.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 2.073,87 com ga-
rantia de remuneração mínima de R$ 3.400,47.

Quadro de vagas
CARGO: TÉCNICO(A) DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO
E MONTAGEM JÚNIOR - MECÂNICA
REQUISITOS: diploma ou certificado de habilitação de
técnico de nível médio em: Eletromecânica, Fabricação
Mecânica, Manutenção Automotiva, Manutenção de Ae-
ronaves, Manutenção de Máquinas Pesadas, Mecânica,
Mecânica de Precisão, Mecatrônica, Metalurgia ou Sol-
dagem, expedido por instituição de ensino reconhecida
pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos
Estaduais de Educação. Registro no respectivo Conse-
lho de Classe, como Técnico.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 2.073,87 com ga-
rantia de remuneração mínima de R$ 3.400,47.

CARGO: TÉCNICO(A) DE SEGURANÇA JÚNIOR
REQUISITOS: diploma ou certificado de habilitação de
técnico de nível médio em Segurança do Trabalho, ou
de curso de nível médio acrescido de diploma ou certifi-
cado de conclusão de curso de Supervisor de Seguran-
ça do Trabalho, expedidos por instituição de ensino re-
conhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou
Conselhos Estaduais de Educação. Registro no Ministé-
rio do Trabalho e Emprego.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 2.073,87 com ga-
rantia de remuneração mínima de R$ 3.400,47.

CARGO: TÉCNICO(A) DE SUPRIMENTO DE BENS E SER-
VIÇOS JÚNIOR - ADMINISTRAÇÃO
REQUISITOS: diploma ou certificado de habilitação de
técnico de nível médio em: Administração, Comércio, Co-
mércio Exterior, Contabilidade, Finanças, Informática, Lo-
gística ou Suprimento, expedido por instituição de ensi-
no reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretari-
as ou Conselhos Estaduais de Educação.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 2.073,87 com ga-
rantia de remuneração mínima de R$ 3.400,47.

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO: ENGENHEIRO(A) DE MEIO AMBIENTE JÚNIOR
REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma, de-
vidamente registrado, de curso de graduação de nível
superior, bacharelado, em Engenharia Ambiental, reco-
nhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou
Conselhos Estaduais de Educação. Outras formações na
área Ambiental serão aceitas, desde que acompanha-
das de certidão emitida pelo respectivo Conselho de Classe,
atestando a posse de todas as atribuições profissionais
de Engenheiro Ambiental. Registro no respectivo Conse-
lho de Classe.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 4.929,01 com ga-
rantia de remuneração mínima de R$ 8.081,98.

CARGO: ENGENHEIRO(A) DE PRODUÇÃO JÚNIOR
REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma, de-
vidamente registrado, de curso de graduação de nível
superior, bacharelado, em Engenharia de Produção, re-
conhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou
Conselhos Estaduais de Educação. Outras formações na
área de Produção serão aceitas, desde que acompanha-
das de certidão emitida pelo respectivo Conselho de Classe,
atestando a posse de todas as atribuições profissionais
de Engenheiro de Produção. Registro no respectivo Con-
selho de Classe.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 4.929,01 com ga-
rantia de remuneração mínima de R$ 8.081,98.

CARGO: MÉDICO(A) DO TRABALHO JÚNIOR
REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma, de-
vidamente registrado, de curso de graduação de nível
superior, bacharelado, em Medicina, e certificado de con-
clusão de curso de especialização em nível de pós-gra-
duação em Medicina do Trabalho, reconhecidos pelo
Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Esta-
duais de Educação. Registro no respectivo Conselho de
Classe.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 4.574,75 com ga-
rantia de remuneração mínima de R$ 7.501,06.

Veja o edital
do concurso
na íntegra em
nosso site

Posicione o leitor de QRCode do
seu celular na imagem acima

FD na webFD na web

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Vagas: São 1.232 vaga, sendo 100 imediatas e 1.132 em ban-

co de reserva (520 no Estado do Rio de Janeiro)

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Escolaridade: níveís médio/técnico e superior

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Prazo de inscrição: inscrições até 17 de março

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Remuneração: rendimentos garantidos de R$3.400,47 (car-

gos de nivel médio/técnico), R$7.501,06 (médico) e R$8.081,98

(engenheiro)

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Taxa: R$40 para os cargos de nível médio/técnico e de R$58

para o superior

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Provas: objetiva (18 de maio)

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Regime de contratação: celetista

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Validade: seis meses, podendo dobrar

Ficha do Concurso
PETROBRÁS

Ines: cartões e locais de
prova nesta quinta-feira, 6

VVVVVALIDADEALIDADEALIDADEALIDADEALIDADE     | Prazo é de dois anos, prorrogável por igual período

Candidatos serão
avaliados por meio de
avaliações objetivas
no dia 16 de março

SERVIÇO
Cartão: Cartão: Cartão: Cartão: Cartão: www.magnusconcursos.com.br

Os 4.119 inscritos no con-
curso destinado ao preenchi-
mento de 165 vagas em car-
gos dos níveis médio, médio/
técnico e superior do Institu-
to Nacional de Educação de
Surdos (Ines) devem ficar
atentos à liberação do cartão
de confirmação de inscrição,

que indicará local e horário
dos exames, previsto para ser
divulgado nesta quinta, dia 6
de março, na página eletrônica
da Magnus Auditores e Con-
sultores Associados, organiza-
dora.

Os candidatos serão avali-
ados por meio de prova obje-
tiva, prevista para o dia 16 de
março, na cidade do Rio de Ja-
neiro. Serão propostas ques-
tões de Língua Portuguesa, Le-
gislação e Conhecimentos Es-
pecíficos. A prova discursiva
para os docentes será aplica-

da no mesmo dia. Ainda ha-
verá avaliação de desempe-
nho, para tradutor e intérprete
de Libras e de desempenho di-
dático, para professor, e aná-
lise de títulos, para algumas
funções. Os selecionados se-
rão contratados sob o regime
estatutário, que garante esta-
bilidade. O prazo de validade
da seleção é de dois anos, po-
dendo ser prorrogado por igual
período.

Serão aceitas até o próximo dia
17 as inscrições do concurso para
1.232 vagas em cargos dos níveis
médio/técnico e superior da Pe-
trobrás. Do total de vagas, 100
são imediatas e 1.132 em ban-
co de reserva. No Estado do Rio
de Janeiro são 520 oportunida-
des, sendo 42 imediatas e 478
no cadastro, para as cidades do
Rio de Janeiro e Macaé.

As oportunidades no nível
médio/técnico estão distribuí-
das pelos cargos de técnico em
exploração de petróleo, de ins-
peção de equipamentos, de lo-
gística de transporte, de opera-
ções e de segurança, entre outros,
sendo 89 oportunidades imedi-
atas e mil em cadastro.

No nível superior as vagas são
para médicos do trabalho e en-
genheiros (de ambiente e de pro-
dução). Nesse caso, há 11 vagas
imediatas e 132 em cadastro. Os
vencimentos iniciais mínimos
garantidos são de R$3.400,47
(cargos de nivel médio/técnico),
R$7.501,06 (médico) e
R$8.081,98 (engenheiro).

Para se inscrever, o candida-
to deverá acessar o site da Fun-
dação Cesgranrio, organizado-
ra. As taxas de inscrição são de
R$40 para os cargos de nível
médio/técnico e de R$58 para
os do superior. Os pedidos de
isenção podem ser feitos somen-
te até esta quinta-feira, 6, no site
da organizadora.

O cartão de confirmação,
com horário e local de prova,

será liberado no dia 14 de maio,
no site da Fundação Cesgranrio.
Para o dia 18 de maio está mar-
cada a prova objetiva. Os can-
didatos aos cargos de nível mé-
dio/técnico serão avaliados por
meio de prova objetiva, compos-
ta por 60 questões, sendo 40 de
Conhecimentos Específicos e 20
de Conhecimentos Básicos. Já
os candidatos aos cargos de ní-
vel superior serão avaliados por
meio de 70 questões, sendo 50
de Conhecimentos Específicos
e 20 de Conhecimentos Bási-
cos. Os critérios de eliminação
são os mesmos dos cargos de
nível médio técnico.

Para o nível médio/técnico
e para o nível superior  a pro-
va de Conhecimentos Especí-
ficos será eliminatória e clas-
sificatória, e a de Conhecime-
tos Básicos, eliminatória e para
eventuais desempates. Será eli-
minado o candidato que obti-
ver aproveitamento inferior a
50% do total de pontos da prova

objetiva de Conhecimentos
Básicos, ou da prova objetiva
de Conhecimentos Específicos,
ou obtiver nota zero em qual-
quer das matérias da prova de
Conhecimentos Básicos.

O concurso terá validade de
seis meses, que pode ser prorro-
gada pelo mesmo período. A
contratação será pelo regime
celetista.
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Mudança tardia
ara os candidatos, não adiantou nada o adiamen-
to da prova para o Ministério do Trabalho e Em-

prego (MTE), que coincidia com a da Caixa Econômica
Federal. A semana extra pouco acrescenta em termos
de estudos, e o estrago já estava feito: por conta da
superposição, milhares de candidatos foram impedi-
dos de participar das duas seleções.

O Cespe/UnB, organizador dos dois concursos, não
informou o motivo da mudança, mas, obviamente, não
foi para beneficiar os candidatos, o que poderia ter feito
no prazo de inscrição.

Ao que tudo indica, havia séria dificuldade operaci-
onal - perfeitamente previsível com grande antecedên-
cia -, inclusive falta de locais de prova disponíveis, para
tocar as duas seleções com segurança e conforto para
os examinados. Afinal, só a Caixa Econômica atraiu 1,9
milhão de candidatos aos três cargos oferecidos.

A descoincidência que os concurseiros tanto pediram
durante o prazo de inscrição não foi atendida, mas ela
tornou-se possível agora, diante das prováveis dificul-
dades, em benefício da organizadora.

A devolução da taxa a quem desistiu de participar do
concurso do MTE, face às mudanças, é louvável. Ameniza,
mas não resolve o problema. O que o Cespe/UnB e o ministério
deveriam fazer é reabrir as inscrições por uns dias.

Espera-se que do episódio lamentável fique uma li-
ção para todas as organizadoras que se prezam, que
respeitam os candidatos e que desejam prestar o me-
lhor serviço aos seus contrantantes: provas de concur-
sos importantes, no mesmo nível de escolaridade, não
podem coincidir. Ainda mais quando a decisão está nas
mãos de uma única instituição, principalmente se for
pública. Em benefício das próprias organizadoras, da
sua imagem e da segurança do concurso.

Agressão à PF
gentes, escrivães e papiloscopistas da Polícia Federal
(PF) cruzaram os braços durante 48 horas, e ameaçam

nova paralisação este mês, por tempo indeterminado. Uma
das suas justas reivindicações é o aumento do efetivo e,
consequentemente, a redução da terceirização irregular.

Um pedido de concurso para 1.200 vagas de agente,
escrivão e delegado está estacionado na mesa da minis-
tra do Planejamento, Miriam Belchior, desde abril do
ano passado - um desrespeito a instituição que vem
prestando relevantes serviços à sociedade, principalmente
no quesito combate à corrupção.

Os policiais federais também reivindicam reajuste
salarial (o governo oferece 15,8%, em parcelas) e me-
lhores condições de trabalho.

A situação de penúria da corporação é preocupante,
ainda mais devido à proximidade de megaeventos, como
a Copa do Mundo, em junho deste ano, e as Olimpí-
adas, em 2016. Os olhos do mundo estarão voltados
para nós nessas épocas, e a segurança pública é questão
estratégica, que não pode ser negligenciada.

Uma boa ideia do quadro de precariedade é dada pela
decisão do procurador da República Fernando José Aguiar
de Oliveira de enviar ofício ao procurador-geral da
República, Rodrigo Janot, alertando-o quanto ao peri-
go de colapso na superintendência da PF no Rio de
Janeiro. Segundo Oliveira, que coordena o Grupo de
Controle Externo da Atividade Policial do MP, a corpo-
ração vive “um momento preocupante, com sérios ris-
cos de paralisação, que beira o insustentável”.

Quem nega recursos humanos, financeiros e materi-
ais à Polícia Federal conspira contra a sua excelência,
demonstrada por anos a fio, e incentiva a impunidade.
A quem interessa uma PF enfraquecida, desmotivada,
com atuação limitada pelos escassos recursos? À lisura
e à ética é que não é.

Ministério da Saúde afirma que
está cumprindo decisão judicial
■ ■ ■ ■ ■ O Ministério da Saúde está causando uma rivalidade entre os con-
cursados de 2009 e 2013, pois o concurso de 2013 já foi prorrogado
até o dia 13 de abril de 2014 por decisão judicial, e mesmo sabendo
que existia uma ação civil pública, o ministério fez um novo concurso
para cargos idênticos.

Por decisão judicial, o mesmo deve nomear todos os aprovados de
2009, mas, para surpresa de todos, nomearam alguns candidatos de
2013, o que gerou expectativa em todos desse concurso. Mas as nome-
ações foram suspensas, gerando uma revolta nos aprovados de 2013.
O Ministério da Saúde alega que a culpa é dos aprovados de 2009, que
entraram na justiça para reivindicar as nomeações. Lamentável episó-
dio, pois todos irão trabalhar no mesmo órgão.
Comissão de Aprovados de 2009 - por e-mail

Em nota oficial, a Assessoria de Imprensa do Ministério da Saúde infor-
mou o seguinte:

“O Ministério da Saúde afirma que cumpre a decisão judicial (em trâmite
na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária no Rio de Janeiro), que prorrogou até
o dia 13 de abril deste ano a vigência do concurso regido pelo edital 50/2009,
que prevê o provimento de vagas de níveis médio e superior para a sede do
ministério, em Brasília, e núcleos estaduais.

É importante esclarecer, contudo, que a vigência do concurso realizado
em 2009 estava encerrada no momento em que, em 2013, o ministério rea-
lizou novo certame (edital 4/2013) e, a partir dele, nomeou 22 servidores.

Imediatamente após ser notificado judicialmente do novo prazo de vigên-
cia do concurso realizado em 2009, o ministério passou a nomear os candi-
datos aprovados, conforme disponibilidade de vagas. Foram nomeados 1.759
candidatos para preencher 1.014 vagas. Ressalta-se que 241 nomeações
ocorreram após a decisão judicial, nos meses de dezembro e janeiro.

Já em relação às nomeações dos candidatos aprovados no concurso rea-
lizado em 2013, cabe ressaltar que o mesmo encontra-se em vigência até o dia
16 de setembro. Desta forma, o Ministério da Saúde tem até o final da validade
do certame para convocar os candidatos aprovados, visto que o Ministério do
Planejamento autorizou as convocações em dois momentos, sendo 22 vagas
a partir de novembro de 2013 e o restante (243), a partir de fevereiro deste ano.

Por fim, cabe ressaltar que, em cumprimento à decisão judicial, o ministé-
rio também prorrogou, até o dia 3 de maio de 2013, a vigência do concurso
regido pelo edital 56/2009, que prevê a nomeação de 1.097 médicos para as
unidades do Ministério da Saúde localizadas no Rio de Janeiro. Até o pre-
sente momento, foram nomeados 1.728 candidatos.”

Petrobrás explica ausência de
outros cargos de nível superior
■ ■ ■ ■ ■ O novo concurso da Petrobrás contempla só os técnicos, engenheiros
e médicos. Onde estão os outros cargos de analista de nível superior?
Suzana Rangel - por e-mail

Em resposta, a Assessoria de Imprensa da Petrobrás informou que, para dar
início ao planejamento de um processo seletivo, é necessário que as diferentes
áreas da companhia identifiquem as demandas de pessoal, que, de acordo com
o plano de negócios e gestão vigente, deverão ser atendidas por meio da admis-
são de novos empregados. Uma vez identificada essa necessidade, a unidade
de Recursos Humanos planeja, estrutura e executa o processo seletivo. Assim,
os cargos oferecidos na seleção 2014.1 refletem a necessidade de pessoal da
Petrobrás no momento atual, alinhado ao plano de negócios e gestão vigente.

coluna do leitor ANDRÉA GIGLIO*editoriais

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

Esta coluna está aberta para receber críticas,
opiniões, sugestões, reclamações e informa-
ções de todos os leitores. Em casos de de-
núncias ou críticas, só serão publicadas car-
tas acompanhadas de cópia da carteira de
identidade do autor.
Escreva para
Coluna do Leitor -
FOLHA DIRIGIDA
Rua do Riachuelo, 114, Centro
Rio de Janeiro, CEP 20.230-014.
Ou envie  e-mail para
fale_concursos@folhadirigida.com.br

* Com Thayná Alves e Raquel Gentil
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Preço de venda avulsaPreço de venda avulsaPreço de venda avulsaPreço de venda avulsaPreço de venda avulsa
R$ 3,00R$ 3,00R$ 3,00R$ 3,00R$ 3,00 -  AL, BA, CE, DF, ES, GO, MA,MG, MS,
MT, PB,PE,PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE, SP
R$ 4,00R$ 4,00R$ 4,00R$ 4,00R$ 4,00 - AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO

www.folhadirigida.com.br
FFFFFOLHAOLHAOLHAOLHAOLHA D D D D DIRIGIDAIRIGIDAIRIGIDAIRIGIDAIRIGIDA O O O O ONLINENLINENLINENLINENLINE

www.folhadirigida.com.br/assine

AAAAA TENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTOOOOO /A/A/A/A/ASS INASS INASS INASS INASS INAT U R A ST U R A ST U R A ST U R A ST U R A S
SAC: SAC: SAC: SAC: SAC: atendimento@folhadirigida.com.br
TTTTTel.:el.:el.:el.:el.:      21-2461-0062
De segunda a sexta: das 8 às 22 horas
Sábado: das 8 às 17horas

SSSSS U C U R S A I SU C U R S A I SU C U R S A I SU C U R S A I SU C U R S A I S
São PauloSão PauloSão PauloSão PauloSão Paulo
DiretorDiretorDiretorDiretorDiretor ANTÔNIO ROBERTO STÉTER
Chefe de Redação Chefe de Redação Chefe de Redação Chefe de Redação Chefe de Redação IGOR REGIS
Rua Barão de Itapetininga, 151 - Térreo
Cep : Cep : Cep : Cep : Cep : 01042-001 - SÃO PAULO-SP
TTTTTel.: el.: el.: el.: el.: 11 3123-2222
FaxFaxFaxFaxFax :::::      11 3129-9095

Representante em Brasília:Representante em Brasília:Representante em Brasília:Representante em Brasília:Representante em Brasília:
CPM Consultoria Planejamento Midia Ltda.
( marcio@marketingcpm.com.br ) * Tel. 55-
613034.7448 - SHN Quadra 2 - 15o.andar-
salas 1514 e 1515 *Execituve Office Tower
- Brasília - DF - CEP 70702-905

DDDDD I S T R I B U I Ç Ã OI S T R I B U I Ç Ã OI S T R I B U I Ç Ã OI S T R I B U I Ç Ã OI S T R I B U I Ç Ã O
Rio de JaneiroRio de JaneiroRio de JaneiroRio de JaneiroRio de Janeiro Distribuidora Dirigida
Rua Riachuelo, 114 - Centro
CepCepCepCepCep.:.:.:.:.:     20.230-014
TTTTTel.: el.: el.: el.: el.:  21-3233-6238

PresidentePresidentePresidentePresidentePresidente ADOLFO MARTINS
Vice Presidente Vice Presidente Vice Presidente Vice Presidente Vice Presidente MARIZETE RIBEIRO CASTANHEIRA

Diretor de Redação Diretor de Redação Diretor de Redação Diretor de Redação Diretor de Redação LUIZ FERNANDO CALDEIRA
Diretora de Internet Diretora de Internet Diretora de Internet Diretora de Internet Diretora de Internet ANDRÉA MARINE

Diretor de Jornalismo Online Diretor de Jornalismo Online Diretor de Jornalismo Online Diretor de Jornalismo Online Diretor de Jornalismo Online PAULO CHICO
Diretor de CirculaçãoDiretor de CirculaçãoDiretor de CirculaçãoDiretor de CirculaçãoDiretor de Circulação MÁRCIO ILIESCU

Diretora de Planejamento Diretora de Planejamento Diretora de Planejamento Diretora de Planejamento Diretora de Planejamento ANDRÉA MARTINS
Diretor Jurídico Diretor Jurídico Diretor Jurídico Diretor Jurídico Diretor Jurídico JOSÉ MANUEL DUARTE CORREIA

Diretor ComercialDiretor ComercialDiretor ComercialDiretor ComercialDiretor Comercial JOÃO TAYLOR | Diretor de Produção Diretor de Produção Diretor de Produção Diretor de Produção Diretor de Produção JOSÉ LUIZ DA PAZ
Diretora Contábil/Financeira Diretora Contábil/Financeira Diretora Contábil/Financeira Diretora Contábil/Financeira Diretora Contábil/Financeira LÚCIA HELENA DE OLIVEIRA

 Chefe de reportagem Chefe de reportagem Chefe de reportagem Chefe de reportagem Chefe de reportagem FELIPE SIMÃO
Editoria de Educação Editoria de Educação Editoria de Educação Editoria de Educação Editoria de Educação Renato Deccache | Editoria de Opinião Editoria de Opinião Editoria de Opinião Editoria de Opinião Editoria de Opinião BENITO ALEMPARTE

Editoria de Empregos Editoria de Empregos Editoria de Empregos Editoria de Empregos Editoria de Empregos FELIPE SIMÃO
Editoria de Atendimento ao Leitor Editoria de Atendimento ao Leitor Editoria de Atendimento ao Leitor Editoria de Atendimento ao Leitor Editoria de Atendimento ao Leitor ANDRÉA GIGLIO

Conselho Conselho Conselho Conselho Conselho JOSÉ LUIZ DE MELO E AFONSO FARIA

P

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

A

BB: preenchimento
de vagas é gradual
■ ■ ■ ■ ■ Há previsão de convocação dos
aprovados no concurso do Ban-
co do Brasil 2013/001?
Bárbara - por e-mail

■ ■ ■ ■ ■ Passei em 113º lugar para o polo
Manaus/Roraima, mas até agora só
chamaram duas pessoas para Hu-
maitá. Sabem dizer se tem previsão
de abrir novas agências esse ano?
Julia - via blog

■ ■ ■ ■ ■ Fui aprovado no concurso do
Banco do Brasil 01/2012, macro 11,
micro 52, região do Pará. Já chama-
ram 130 e faltam apenas nove para
chegar na minha colocação. Dizem
que não irão mais chamar os apro-
vados desse concurso de 2012/01.
Isso procede? Gostaria de saber se
ainda há vagas nessa região.
Julianderson Brito Candido - via blog

De acordo com a Assessoria de
Imprensa do Banco do Brasil, a insti-
tuição vem realizando convocações
conforme a disponibilidade de vagas
e de acordo com suas necessidades,
levando em consideração a estraté-
gia e a dinâmica do mercado. Ainda
de acordo com a assessoria, não é
possível informar se existem vagas
a serem preenchidas ou previsão de
início das convocações, porque o pro-
cesso de preenchimento de vagas no
banco é dinâmico e o surgimento de
vagas não implica necessariamente
na sua disponibilidade imediata para
reposição. As seleções externas do
BB são realizadas para formação de
cadastro de reserva e geram ao can-
didato a expectativa à nomeação. Os
interessados podem acompanhar as
convocações por meio do site www.
bb.com.br/concursos.

IBGE não sabe
quando irá chamar
■■■■■     Gostaria de saber se irão con-
vocar os aprovados para analis-
ta efetivo do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).
Passei dentro do número de va-
gas e estou ansiosa.
Andressa  - por e-mail

A Assessoria de Imprensa do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) informou que, por en-
quanto, não há previsão de convo-
cação dos aprovados.
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Filiada à

Na Constituição está escrito
que todos são iguais perante a
lei. E aí você está penalizando

os jovens brancos
Deputado Sílvio Costa (PSC-PE), considerando inconstitucional o
Projeto 6.738/13, que reserva 20% das vagas nos concursos para

os afrodescendentes. Segundo ele, só aceitaria discutir a cota social

ECT perde outra
Às vésperas da publicação do edital
de um concursão, dos mais espera-
dos do ano, a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos - ECT - perdeu
mais uma ação na Justiça, preliminar-
mente: o MP Federal em Pernambu-
co conseguiu liminar que a obriga a
admitir aprovados do edital 11/2011
para carteiro e operador de triagem e
transbordo. Os Correios também têm
de suspender a contratação de ter-
ceirizados em atividades-fim. Segun-
do o processo, há 369 trabalhadores
nessa condição, o que corresponde
a 10% do efetivo. Em caso de des-
cumprimento, a empresa pagará multa
de R$1 mil por contratado irregular e
por cada aprovado não nomeado para
vaga existente.

Barbas de molho
O Supremo está prestes a julgar uma
ação direta de inconstitucionalidade
que pode ter grande repercussão
social: a Lei Complementar 100, de
Minas Gerais, que efetivou, sem con-
curso, cerca de 98 mil professores,
serventes e auxiliares. Concursados
ainda não aproveitados consideram-
se prejudicados pela lei, de 2007, “re-
paradora de direitos”, no entendimento
do governo mineiro. Já se aposenta-
ram 8.661 desses servidores, e ou-
tros 7.066 estão em vias disso.

Ilegal para sempre
Pode ser questionado ato ilegal come-
tido durante concurso já homologado?
O ministro Humberto Martins relatou
positivamente, e o Superior Tribunal de
Justiça acatou, contrariando decisão
do TJ-SC. Foi beneficiada uma candi-
data a analista financeira do Tesouro
de Santa Catarina, que não conseguiu
nota suficiente na redação e entrou com
mandado de segurança, alegando que
o tema não constava no edital. O STJ
entendeu que, mesmo homologado o
concurso, o ato ilegal que excluiu a can-
didata permanece juridicamente. A
solução foi atribuir à candidata a nota
mínima e alocá-la em nova lista de clas-
sificação, sem alterar a relação origi-
nal, para não prejudicar o direito de
terceiros de boa fé.

Técnicos em alta
Mais de 70% dos ex-alunos de cur-
sos técnicos de nível médio conse-
guem emprego no primeiro ano após
a formatura. A constatação é de
pesquisa do Ibope em 143 municí-
pios, encomendada pela Confede-
ração Nacional da Indústria. Também
nos concursos há muitas oportuni-
dades para os técnicos.

Hospitais na luta
A Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares (Ebserh), criada para
gerir os hospitais universitários fede-
rais (HUs), enfrenta resistência tam-
bém em Sergipe: o Ministério Público
ingressou como parte na ação civil
pública ajuizada pelo Sindicato dos
Trabalhadores da Universidade Fe-
deral local que pede a anulação do
contrato de gestão e a suspensão do
concurso em andamento. O procu-
rador Ramiro Rockenbach disse que,
se há problemas no HU, é preciso
solucioná-los dentro da legalidade,
garantindo a autonomia, e não des-
mantelá-lo como instituição pública.
Enquanto isso, a UFRJ não dá sinais
de adesão à Ebserh. Pelo contrário.

Remoção negada
O TRF-5 acatou recurso da Advoca-
cia Geral da União contra decisão da
1ª Vara da Seção Judiciária do Rio
Grande do Norte que autorizou a re-
moção de uma servidora, de Mosso-
ró para Natal, para acompanhar o
marido, também funcionário público.
Ocorre que ele fez o pedido de trans-
ferência por vontade própria, e não por
interesse do Poder Público. A funcio-
nária se disse protegida pelo funda-
mento da entidade familiar, mas a ins-
tância superior considerou desrespeito
à Lei 8.112/90, que regulamenta o
Estatuto dos Servidores Públicos.

Não classificada
A Segunda Turma do STJ negou a
pretensão de nomeação de uma
candidata a soldado dos Bombeiros
de Goiás: havia cinco vagas, ela fi-
cou em sexto lugar e o quarto colo-
cado teria desistido. Insatisfeita com
a negativa do TJ, a candidata recor-
reu ao Superior, e teve parecer fa-
vorável do Ministério Público. Porém,
o relator, ministro Humberto Martins,
observou que o edital previa apenas
cinco vagas, sem mencionar cadas-
tro. Portanto, “sequer há expectati-
va de direito”, considerou.

Até breve
Por um mês, os caros leitores
ficarão livres do titular desta co-
luna, em merecidas férias, sen-
do brindados pela competência
de Andrea Giglio.
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Tecnólogos vencem batalha
Pelo menos 20 ações judi-

ciais questionam o impedi-
mento de tecnólogos e licen-
ciados participarem de deter-
minados concursos. Quinze
delas são contra empresas do
grupo Petrobrás, mas também
estão na berlinda a Casa da
Moeda e a Força Aérea Brasi-
leira, entre outras instituições.

Recentemente, a Liquigás, da
Petrobrás, foi condenada pela
Justiça do Trabalho da Bahia a
pagar R$5 milhões por danos
morais coletivos, já que excluiu
aqueles dois grupos profissionais
do concurso de 2013. Segundo
a juíza Hineuma Hage, a proi-
bição é “absolutamente ilegal”.

A magistrada não anulou o
concurso para não prejudicar os
concorrentes, preferindo mul-
tar, a favor do Fundo de Amparo
ao Trabalhador. Ela considerou
um contrassenso absurdo o go-
verno incentivar a formação em
cursos de tecnologia e licenci-
atura, enquanto sua adminis-
tração indireta discrimina os
profissionais dessas áreas.

O presidente do Sindicato
dos Tecnólogos da Bahia, advo-
gado e autor do processo, Jor-
ge Solla, espera que a sentença
faça com que outros juízes de-
cidam na mesma direção e que
os órgãos públicos abandonem
essa discriminação.

Vagas à vista
■ ■ ■ ■ ■ Aprovados no Senado, seguiram para sanção presidencial dois
projetos que criam vagas de TI na Justiça do Trabalho, em Santa
Catarina e Sergipe, para dar suporte técnico à implantação do Pro-
cesso Judicial Eletrônico. No total, serão selecionados 12 técnicos,
de nível médio, e 30 analistas, com exigência de curso superior.

Banco do Brasil:
dados na internet
■ ■ ■ ■ ■ Fiz o concurso do BB 2012/1 e
até hoje não sei quantas convo-
cações foram feitas para escritu-
rário administrativo para Manaus,
pois o site do banco não dispo-
nibiliza, e o local indicado para
esta finalidade só apresenta re-
gistro não encontrado. Como fica
a situação de nós, concurseiros?
Irislene - via blog

Em resposta à leitora, a Assesso-
ria de Imprensa do Banco do Brasil
explicou que a consulta por meio do
site informa aos candidatos o total de
classificados na microrregião, a clas-
sificação do candidato, o total de can-
didatos já convocados na microrre-
gião e a classificação dos dois próxi-
mos candidatos a serem convocados.

Candidato cobra
convocações do MPU
■ ■ ■ ■ ■ Tenho uma informação de que o
MPT-Goiás está precisando com
urgência de vários servidores (só no
cargo de técnico, ele precisa de uns
20 de imediato), mas o MPU não li-
bera devido a problemas internos,
e o MPF insiste em preencher to-
das as vagas. Segundo colegas que
trabalham no setor de Recursos Hu-
manos, as nomeações serão de três
a quatro vagas por ano, até o fim
da validade do concurso. Queria
saber por que um órgão como o MPU
está fazendo isso. Se tem vaga e está
precisando, tem que nomear os
aprovados. Qual é a resposta?
Manoel Carlos Nunes - via blog

De acordo com a Assessoria de
Imprensa da Procuradoria-Geral
da República, as convocações de-
pendem da disponibilidade orça-
mentária e necessidade de servi-
ço da Administração.
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Defensoria prorroga prazo
de inscrição até domingo, 9

TTTTTAXASAXASAXASAXASAXAS     | Valores de R$77 (nível médio) e de R$110 (superior)

Apesar da alteração,
data da prova objetiva
está mantida para
o dia 6 de abril

TJ-RJ: concurso em pauta na
área de apoio. 2º e 3º graus

GGGGGANHOSANHOSANHOSANHOSANHOS     | Remunerações oferecidas de até R$6.498 mensais

Órgão quer identificar
as carências nos
setores tão logo
termine de convocar

Português: Compreensão e interpretação de textos; Tipologia textual; Ortografia ofi-
cial; Acentuação gráfica; Homônimos e parônimos; Classes de palavras: classifica-
ção, emprego e flexão; Vozes do verbo; Pronomes: emprego, colocação e formas de
tratamento; Emprego do sinal indicativo de crase; Sintaxe da oração e do período;
Pontuação; Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Significação
das palavras; Confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas. Informá-
tica - Conceitos básicos de informática, componentes funcionais de computadores
(hardware e software) e periféricos. Noções básicas de armazenamento de dados:
arquivos, pastas, programas. Conceitos básicos e características do sistema opera-
cional Windows XP e Windows 7. Conceitos e modos de utilização de editores de
texto, planilhas eletrônicas e apresentações, com foco no ambiente BR Office e MS
Office. Conceitos e modos de utilização de ferramentas e aplicativos de navegação
com foco no Internet Explorer. Conceitos e modos de utilização de ferramentas e
aplicativos de correio eletrônico com foco no Microsoft Outlook. Conceitos básicos
de Segurança da Informação com foco no comportamento do usuário.

Direito Administrativo: Do processo administrativo. Servidores Públicos.

Direito Constitucional: A Constituição Da República Federativa Do Brasil. Dos Direi-
tos E Garantias Fundamentais; Dos Direitos E Deveres Individuais E Coletivos; Dos
Direitos Sociais; Da Nacionalidade. Da Administração Pública; Isposições Gerais; Dos
Servidores Públicos. Da Organização Dos Poderes; Do Poder Judiciário; Disposições
Gerais;Do Supremo Tribunal Federal; Do Superior Tribunal De Justiça; Dos Tribunais
Regionais Federais E Dos Juízes Federais; Dos Tribunais E Juízes Do Trabalho; Dos
Tribunais E Juízes Eleitorais; Dos Tribunais E Juízes Militares; Dos Tribunais E Juí-
zes Dos Estados. Das Funções Essenciais À Justiça; Do Ministério Público; Da Ad-
vocacia Pública; Da Advocacia E Da Defensoria Pública.

Direito Processual Civil: Da Jurisdição E Da Ação; Da Jurisdição; Da Ação. Das Par-
tes E Dos Procuradores; Da Capacidade Processual; Dos Deveres Das Partes E Dos
Seus Procuradores; Dos Deveres; Da Responsabilidade Das Partes Por Dano Proces-
sual; Das Despesas E Das Multas; Dos Procuradores; Da Substituição Das Partes E
Dos Procuradores. Do Ministério Público. Dos Órgãos Judiciários E Dos Auxiliares Da
Justiça ; Dos Auxiliares Da Justiça; Do Serventuário E Do Oficial De Justiça. Dos Atos
Processuais; Da Forma Dos Atos Processuais; Dos Atos Em Geral; Dos Atos Da Parte;
Dos Atos Do Juiz; Dos Atos Do Escrivão Ou Do Chefe De Secretaria. Do Tempo E Do
Lugar Dos Atos Processuais; Do Tempo; Do Lugar. Dos Prazos; Das Disposições Ge-
rais; Da Verificação Dos Prazos E Das Penalidades. Das Comunicações Dos Atos; Das
Disposições Gerais; Das Cartas; Das Citações; Das Intimações; Das Nulidades; De
Outros Atos Processuais; Da Distribuição E Do Registro; Do Valor Da Causa. Da Forma-
ção, Da Suspensão E Da Extinção Do Processo; Da Formação Do Processo; Da Sus-
pensão Do Processo; Da Extinção Do Processo. Do Processo E Do Procedimento. Das
Disposições Gerais; Do Procedimento Ordinário; Do Procedimento Sumário. Do Proce-
dimento Ordinário; Da Petição Inicial; Dos Requisitos Da Petição Inicial; Do Pedido; Do
Indeferimento Da Petição Inicial. Da Resposta Do Réu; Das Disposições Gerais; Da
Contestação; Das Exceções; Da Incompetência; Do Impedimento E Da Suspeição; Da
Reconvenção; Da Revelia. Da Audiência; Das Disposições Gerais; Da Conciliação; Da
Instrução E Julgamento. Da Sentença E Da Coisa Julgada; Dos Requisitos E Dos Efei-
tos Da Sentença; Da Coisa Julgada; Da Liquidação De Sentença; Do Cumprimento Da
Sentença. Dos Recursos; Das Disposições Gerais; Da Apelação; Do Agravo; Dos Embargos
Infringentes; Dos Embargos De Declaração; Dos Recursos Para O Supremo Tribunal
Federal E O Superior Tribunal De Justiça; Dos Recursos Ordinários; Do Recurso Extra-
ordinário E Do Recurso Especial. Da Ordem Dos Processos No Tribunal.

Direito Processual Penal:
Do Processo Em Geral; Disposições Preliminares. Do Inquérito Policial. Da Ação Penal.
Do Juiz, Do Ministério Público, Do Acusado E Defensor, Dos Assistentes E Auxiliares
Da Justiça; Do Juiz; Do Ministério Público; Do Acusado E Seu Defensor; Dos Assis-
tentes; Dos Funcionários Da Justiça; Dos Peritos E Intérpretes. Das Citações E In-
timações; Das Citações; Das Intimações. Da Sentença. Dos Processos Em Espécie.
Do Processo Comum;Da Instrução Criminal; Do Procedimento Relativo Aos Proces-
sos Da Competência Do Tribunal Do Júri; Da Acusação E Da Instrução Preliminar; Da
Pronúncia, Da Impronúncia E Da Absolvição Sumária; Da Preparação Do Processo
Para Julgamento Em Plenário; Do Alistamento Dos Jurados; Do Desaforamento; Da
Organização Da Pauta; Do Sorteio E Da Convocação Dos Jurados; Da Função Do
Jurado; Da Composição Do Tribunal Do Júri E Da Formação Do Conselho De Senten-
ça; Da Reunião E Das Sessões Do Tribunal Do Júri; Da Instrução Em Plenário; Dos
Debates; Do Questionário E Sua Votação; Da Sentença; Da Ata Dos Trabalhos; Das
Atribuições Do Presidente Do Tribunal Do Júri.

Lei Federal 9099/1995 – Juizados Especiais Cíveis e Criminais
Lei Federal 12153/2009 – Juizados da Fazenda Pública

Legislação
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEI-
RO: Consolidação Normativa - Parte Judicial - Dos Deveres; Dos Deveres Dos Responsá-
veis Pelo Gerenciamento Das Serventias; Do Horário De Trabalho; Da Ausência Do Escri-
vão E Da Vacância Da Função; Da Expedição De Certidões. Das Custas Judiciais; Dispo-
sições Gerais; Do Recolhimento Das Custas E A Certificação Pelas Serventias Judiciais.
Dos Serviços Judiciais; Das Escrivanias; Da Administração Interna; Do Processamento
Integrado E Do Escrivão; Da Documentação Em Geral; Dos Livros; Das Relações Com Os
Representantes Do Ministério Público, Da Advocacia Pública, Da Defensoria Pública E
Advogados; Da Autuação E Da Formação Dos Autos Do Processo; Das Citações E Intima-
ções; Do Órgão Oficial De Publicação; Dos Depósitos Judiciais; Da Certidão De Débito; Da
Atualização De Dados; Do Arquivamento; Das Petições; Da Consulta Ao Serviço De Arqui-
vo – Sarq; Da Carta Precatória Eletrônica; Das Rotinas De Processamento; Das Rotinas
Aplicáveis Às Serventias Judiciais Em Geral; Das Rotinas Aplicáveis Às Serventias Das
Varas Com Competência Cível; Das Rotinas Aplicáveis Às Serventias Das Varas Com Com-
petência De Família; Das Rotinas Aplicáveis Às Serventias Das Varas Com Competência
De Infância E Juventude; Das Rotinas Aplicáveis Às Serventias Das Varas Com Competên-
cia De Idoso; Das Rotinas Aplicáveis Às Serventias Das Varas Com Competência Criminal;
Das Rotinas Aplicáveis Às Serventias Dos Tribunais Do Júri; Das Rotinas Aplicáveis Aos
Juizados Da Violência Doméstica E Familiar Contra A Mulher; Das Rotinas Aplicáveis Às
Serventias Das Varas Com Competência Orfanalógica; Das Rotinas Aplicáveis Às Serven-
tias Das Varas Com Competência Fazendária; Das Rotinas Aplicáveis Às Serventias Das
Varas Com Competência Empresarial; Das Rotinas Aplicáveis Às Serventias Das Varas
Com Competência Em Registros Públicos.

CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO RIO DE JA-
NEIRO: Disposições preliminares; Da divisão judiciária; Da divisão territorial; Da Cri-
ação e Classificação das Comarcas. Dos órgãos judiciários de segunda instância; Do
Tribunal de Justiça; Da composição, funcionamento e competência; Do presidente;
Dos vice-presidentes; Do conselho da magistratura. Da Corregedoria Geral da Justi-
ça; Da organização; Do corregedor-geral da justiça; Das correições. Dos Tribunais e
Juízes de primeira instância; Da composição da justiça de primeira instância; Dos
tribunais do júri; Dos juízes de direito; Disposições gerais; Dos juízes da região judi-
ciária especial; Dos juízes das demais regiões judiciárias; Dos juízes de direito do
cível; Dos juízes de direito do crime; Dos conselhos de justiça militar; Dos juízes de
paz. Dos magistrados. Dos fatos funcionais; Das nomeações e promoções; Das re-
moções e permutas; Da posse, exercício, matrícula e antiguidade; Dos impedimentos
e das incompatibilidades. Dos direitos e deveres; Das garantias e prerrogativas; Dos
vencimentos e vantagens; Das licenças e férias; Da ética funcional; Da ação disci-
plinar; Da reclamação. Das disposições gerais. Das disposições transitórias.

Decreto-Lei nº 220, de 18/07/75 : Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder
Executivo do Estado do Rio de Janeiro

Decreto 2479, de 08 de março de 1979: Regulamenta o Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro

Lei Estadual 4620/2005, de 11/10/2005: (dispõe sobre a unificação e a reestrutura-
ção dos Quadros de Pessoal e institui a carreira de serventuário do Poder Judiciário
do Estado do Rio de Janeiro).

Técnico judiciário: programa do último concurso
Orientação de especialistas na área de concursos é para que os
interessados em ingressar no TJ-RJ como técnico judiciário já ini-
ciem logo a preparação para o concurso, tomando como base o pro-
grama da seleção anterior, que FOLHA DIRIGIDA publica abaixo:

Juiz substituto: edital pode sair este mês

CARGO REQUISITOS VENCIMENTO INSCRIÇÃO 

VAGAS POR CARGO 
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Técnico Médio da 
Defensoria 

Apresentar diploma ou certificado do Ensino Médio 
completo 

R$ 2.914,97 R$ 77,00 16 2 1 19 

Técnico Superior 
Jurídico 

Apresentar diploma de curso superior completo de 

bacharel em Direito, reconhecido pelo Ministério da 
Educação. 

R$ 3.589,52 R$ 110,00 189 50 13 252 

Técnico Superior 
Especializado 

em Administração 

apresentar diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de nível superior em 
Administração de Empresas, reconhecido pelo 
Ministério da Educação, e registro no Conselho de 
Classe. 

R$ 3.589,52 R$ 110,00 4 - - 4 

Técnico Superior 
Especializado 

em Administração 
de Dados 

apresentar diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de nível superior em Ciência da 
Computação, Engenharia da Computação e/ou 
Sistemas de Informação, reconhecido pelo Ministério 
da Educação, e registro no Conselho de Classe. 

R$ 3.589,52 R$ 110,00 2 - - 2 

Técnico Superior 
Especializado 

em 
Desenvolvimento 
de 

Sistemas 

apresentar diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de nível superior em Ciência da 
Computação, Engenharia da Computação e/ou 
Sistemas de Informação, reconhecido pelo Ministério 
da Educação, e registro no Conselho de Classe. 

R$ 3.589,52 R$ 110,00 3 1 1 5 

Técnico Superior 
Especializado 

em Gestão em 
Tecnologia da 

Informação 

apresentar diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de nível superior em Ciência da 
Computação, Engenharia da Computação e/ou 
Sistemas de Informação, reconhecido pelo Ministério 
da Educação, e registro no Conselho de Classe. 

R$ 3.589,52 R$ 110,00 1 - - 1 

Técnico Superior 
Especializado 

em Segurança da 
Informação 

apresentar diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de nível superior em Ciência da 

Computação, Engenharia da Computação e/ou 
Sistemas de Informação, reconhecido pelo Ministério 
da Educação, e registro no Conselho de Classe. 

R$ 3.589,52 R$ 110,00 1 - - 1 

Técnico Superior 
Especializado 

em Suporte 

apresentar diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de nível superior em Ciência da 
Computação, Engenharia da Computação e/ou 
Sistemas de Informação, reconhecido pelo Ministério 
da Educação, e registro no Conselho de Classe. 

R$ 3.589,52 R$ 110,00 1 - - 1 

Técnico Superior 
Especializado 

em Serviço Social 

apresentar diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de nível superior em Serviço 
Social, reconhecido pelo Ministério da Educação, e 
registro no Conselho de Classe. 

R$ 3.589,52 R$ 110,00 4 - - 4 

Técnico Superior 
Especializado 

em 
Biblioteconomia 

apresentar diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de nível superior em 
Biblioteconomia, reconhecido pelo Ministério da 
Educação, e registro no Conselho de Classe. 

R$ 3.589,52 R$ 110,00 1 - - 1 

Técnico Superior 
Especializado 

em Ciências 
Contábeis 

apresentar diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de nível superior em Ciências 
Contábeis, reconhecido pelo Ministério da Educação, e 
registro no Conselho de Classe. 

R$ 3.589,52 R$ 110,00 3 1 1 5 

Técnico Superior 
Especializado 

em Economia 

apresentar diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de nível superior em Economia, 
reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no 
Conselho de Classe. 

R$ 3.589,52 R$ 110,00 4 - - 4 

Técnico Superior 
Especializado 

em Engenharia de 
Agrimensura 

apresentar diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de nível superior em Engenharia 
de Agrimensura, reconhecido pelo Ministério da 
Educação, e registro no Conselho de Classe. 

R$ 3.589,52 R$ 110,00 4 - - 4 

Técnico Superior 
Especializado 

em Engenharia 
Civil 

apresentar diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de nível superior em Engenharia 
Civil, reconhecido pelo Ministério da Educação, e 
registro no Conselho de Classe. 

R$ 3.589,52 R$ 110,00 6 1 1 8 

Técnico Superior 
Especializado 

em Engenharia 
Elétrica 

apresentar diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de nível superior em Engenharia 

Elétrica, reconhecido pelo Ministério da Educação, e 
registro no Conselho de Classe. 

R$ 3.589,52 R$ 110,00 2 - - 2 

Técnico Superior 
Especializado 

em Estatística 

apresentar diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de nível superior em Estatística, 
reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no 
Conselho de Classe. 

R$ 3.589,52 R$ 110,00 2 - - 2 

Técnico Superior 
Especializado 

em Psicologia 

apresentar diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de nível superior em Psicologia, 
reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no 
Conselho de Classe. 

R$ 3.589,52 R$ 110,00 3 1 1 5 

Quadro de vagas

SERVIÇO
Edital e retificações:Edital e retificações:Edital e retificações:Edital e retificações:Edital e retificações:
www.folhadirigida.com.br e http://
fgvprojetos.fgv.br/concursos/dpge/rj
Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: http://fgvprojetos.fgv.br/
concursos/dpge/rj

Veja o edital
do concurso
na íntegra em
nosso site

Posicione o leitor de QRCode do
seu celular na imagem acima

FD na webFD na web

Quadro de vagas

Interessados na magistratura do
TJ-RJ devem estar atentos à publi-
cação do edital para o cargo de juiz
substituto, previsto para este mês.
O documento está sendo elabo-
rado por uma comissão constitu-
ída pelo órgão, mas ainda não há
definição sobre o número de va-
gas, tampouco sobre o cronogra-
ma da nova seleção.

No entanto, os estudos de-
vem ser intensificados, poden-
do ter como base os concursos
anteriores feitos pela Fundação
Vunesp. A instituição foi no-
vamente escolhida para apli-
car as provas objetivas, fican-
do as demais etapas a cargo da
banca examinadora do TJ.

Em 2013, os candidatos dispu-
taram 28 vagas por meio de pro-
vas objetiva, discursiva, oral e prá-
tica de sentença. Na ocasião, a taxa
de inscrição foi de R$200, e a re-
muneração oferecida foi de
R$21.711,74. Era necessário ter, no
mínimo, três anos de bacharela-
do e três de atividade jurídica.

Juiz leigo - Os advogados que
se inscreveram para o cargo de
juiz leigo do TJ-RJ devem inten-
sificar os estudos para a prova
objetiva, que será realizada no dia
13 de abril, um domingo. De
acordo com a Assessoria de Im-
prensa do órgão, um cronogra-
ma para a publicação do deferi-
mento das inscrições e o quan-

titativo de inscritos deverão ser
divulgados nos próximos dias,
por meio da página eletrônica do
tribunal.

A disputa terá três etapas: prova
objetiva, prova escrita (elaboração
de projeto de sentença) e avalia-
ção de títulos. Segundo o edital, até
28 de março, será publicada a con-
vocação para a prova do dia 13,
inicialmente agendada das 9h às
14h. Serão 80 questões sobre Di-
reitos Civil e Processual Civil, Jui-
zados Especiais Cíveis, Direito do
Consumidor Aplicado aos Juiza-
dos Especiais Cíveis, Código de Éti-
ca do Juiz Leigo e a Resolução TJ/
OE nº 35/2013, que disciplina a
atuação dos juízes leigos.

Quem quiser concorrer a
uma das 321 vagas do concur-
so para o quadro de apoio da
Defensoria Pública do Estado
do Rio de Janeiro (DPGE-RJ)
tem até este domingo, dia 9
de março, para se inscrever.
O cadastro, que terminaria
no último dia 27, foi prorro-
gado, dando aos candidatos
mais 10 dias para participar
da seleção.

Após realizar o cadastro, no
site da Fundação Getulio Var-
gas (FGV), organizadora, o bo-
leto deverá ser impresso, para
efetuar o pagamento da taxa, de
R$77 para o nível médio e
R$110 para o superior, em qual-
quer agência bancária, até o dia
10 de março. Aqueles que tive-
ram o pedido de isenção negado
poderão efetuar o pagamento
até esta data.

Das vagas, 252 são para técni-
co superior jurídico, para gradu-
ados em Direito, e 50 para téc-
nico superior especializado,
destinado aos que possuem gra-
duação em diversas áreas. Para
essas duas funções, as remune-
rações iniciais são de R$3.853,52,
incluindo o auxílio-alimenta-
ção, no valor de R$264, segun-

do informou a Assessoria de
Imprensa do órgão. Já para o
nível médio, são oferecidas 19
vagas no cargo de técnico mé-
dio, cuja remuneração é de
R$3.178,97, também com o
valor do auxílio incluso.

Além das vagas imediatas, a
seleção formará cadastro de re-
serva, o que possibilita que mais
aprovados sejam chamados
durante o prazo de validade da
seleção, que será de um ano,
prorrogável por mais um. Há,
ainda, reserva de, no mínimo,
5% das vagas para portadores de
necessidades especiais e 20%
para negros e indígenas.

Apesar da alteração no prazo
de inscrição, o dia da prova ob-
jetiva está mantido. No dia 6 de
abril, os candidatos serão avali-
ados por meio de prova objeti-
va, única etapa de avaliação. O
exame será aplicado em dois
turnos: pela manhã, das 8h às
12h, para os cargos de nível su-

perior, e à tarde, das 14h às 18h,
para técnico médio. Isso possi-
bilita a inscrição em mais de
uma função, visto que o horá-
rio da avaliação será diferente.

Os candidatos ao cargo de
técnico médio farão 70 questões,
que abordarão Língua Portugue-
sa, Legislação Institucional,
Noções de Informática, Noções
de Direito Constitucional, No-
ções de Direito Administrativo
e Noções de Teoria Geral de
Processo. Para o cargo de técni-
co superior jurídico, serão cobra-
das 80 questões de Língua Por-
tuguesa, Legislação Institucio-
nal, Direito Administrativo,
Direito Constitucional, Direito
Civil e Processual Civil, Direi-
to Penal e Processual Penal,
Direito do Consumidor, Direi-
to da Criança e do Adolescente.

Já os candidatos ao cargo de
técnico superior especializado
farão 80 questões de Português,
Legislação, Noções de Direito
Administrativo e Direito Cons-
titucional e Cohecimentos Es-
pecíficos. Serão aprovados os que
alcançarem pelo menos 40% de
acertos nas questões de Conhe-
cimentos Específicos e 50% do
total da prova.

Com a proximidade do fim do
prazo de validade da seleção de
2012 para os cargos de técnico
e analista judiciários do Tribu-
nal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro (TJ-RJ), cresce a ex-
pectativa dos interessados em
participar do novo concurso e
conquistar uma vaga na Casa.

De acordo com a Assessoria
de Imprensa, é intenção da  pre-
sidente do TJ, desembargadora
Leila Mariano, identificar as ca-
rências nos setores tão logo ter-
mine as convocações, até o fim
desse semestre, para abrir um
novo concurso.

Portanto, a hora é de iniciar os
estudos para estar afiado na dis-
puta pelos cargos. No caso do téc-
nico judiciário (2º grau), os gan-
hos chegam a R$4.222,13, e para
analista judiciário (graduados), a
remuneração é de R$6.498,26, va-
lores já somados os R$704 do vale-
refeição (R$32 para média de 22
dias de trabalho)  A contratação
é feita pelo regime estatutário (que
garante a estabilidade), e os ser-
vidores ainda contam com pla-
nos de saúde e dentário, além de
auxílios-transporte e creche.

O TJ convocou, até o momen-
to, 650 técnicos e 389 analistas,
números considerados insuficien-
tes para a demanda de trabalho no
tribunal, reforçando a expectativa
dos que consideram o concurso do
tribunal como boa oportunidade
para o futuro profissional.

Em 2012, foram abertas 142
vagas, sendo 71 para técnico ju-
diciário, com exigência apenas do
nível médio, e 71 para analista
sem especialidade (formação su-
perior em qualquer área) e com
especialidade (psicólogo, assis-
tente social, execução de manda-
dos, bibliotecário, técnico de co-
municação social, médico e co-
missário de justiça, da infância,
da juventude e do idoso).

O que estudar - Na seleção
anterior, os candidatos a técnico
tiveram de responder a 90 ques-
tões objetivas, sendo 30 de Por-
tuguês, 15 de Direito Processual
Penal, 15 de Direito Processual Ci-
vil, 15 de Legislação, 5 de Infor-
mática, 5 de Noções de Direito Ad-
ministrativo e 5 de Noções de Di-
reito Constitucional.

Já os que concorreram a ana-
listas com especialidade fizeram
70 questões e outras duas disser-
tativas de conhecimentos teóri-
cos específicos. Os que optaram
pela função de analista sem es-
pecialidade tiveram 90 questões
objetivas.

Para o professor Carlos
Eduardo Guerra, o candidato
deve dar especial atenção às
disciplinas de Direito Proces-
sual Civil e Processual Penal.
“Elas são importantíssimas para
o concurso. Primeiramente,
devido ao número de questões
(15 para cada) e, posteriormen-
te, no exercício do cargo. A ati-
vidade processual, que será de-
sempenhada pelo técnico e
analista, depende do conheci-
mento de tais disciplinas.”

Segundo o especialista, nesse
momento, é preciso estudar o
conteúdo programático propos-
to no edital anterior, já que todos
os concursos apresentam novida-
des. “A priori, o candidato deve
esgotar o edital anterior, para só
depois pensar em pontos novos.
Apenas, a título de especulação,
sugiro a parte relativa a recurso e,
também, cumprimento de sen-
tença e execução - assuntos rele-

vantes para o exercício da ativi-
dade laboral”, indica.

Guerra também estimula os
interessados. “No início, o nível
de dificuldade é grande. Falta
para a maioria dos candidatos a
vivência. Além disso, eles apre-
sentam dificuldade com o voca-
bulário, que é muito técnico.

Com o passar do tempo, as dis-
ciplinas tornam-se tranquilas.
Normalmente, o candidato bem
preparado não tem dificuldade
na prova. Recomendo a aquisi-
ção dos Códigos de Processo Ci-
vil e de Processo Penal, além de
exercícios. Quanto mais exercí-
cios, melhor.”
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ADMINISTRADOR 11 2 4 3 3 3 4 3 

ANALISTA DE 
TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

6 
       

ARQUITETO 1 
  

ARQUIVISTA 
 

1 1 1 1 1 1 1 

ASSISTENTE SOCIAL 4 1 2 1 2 2 1 2 

AUDITOR 1 
  

BIBLIOTECÁRIO 
  

1 1 2 2 

CONTADOR 2 
  

DENTISTA 1 
  

ECONOMISTA 1 
  

ENFERMEIRO 1 
  

ENGENHEIRO 
ELETRICISTA 

2 
       

JORNALISTA 1 
  

MÉDICO 3 
  

NUTRICIONISTA 2 1 1 
 

PEDAGOGO 5 1 1 1 1 2 3 3 

PSICÓLOGO 3 
  

RELAÇÕES PÚBLICAS 
   

REVISOR DE TEXTOS 1 
  

TÉCNICO EM ASSUNTOS 
EDUCACIONAIS 

17 2 
      

TÉCNÓLOGO (WEB) 6 
  

D 

ASSISTENTE EM 

ADMINISTRAÇÃO 
35 1 1 7 5 5 7 9 

DESENHISTA PROJETISTA 1 
  

TÉCNICO DE 
CONTABILIDADE 

3 
       

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 3 
  

TÉCNICO DE ELETRÔNICA 7 
  

TÉCNICO DE 
ELETROTÉCNICA 

2 
       

TÉCNICO DE 
INFORMÁTICA 

1 
       

TÉCNICO DE MECÂNICA 5 
  

TÉCNICO DE QUÍMICA 2 
 

1 

TÉCNICO DE TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO  
2 1 2 

 
2 2 1 

C 

ASSISTENTE DE ALUNOS 1 1 
 

ASSISTENTE DE 
LABORATÓRIO  

2 
 

2 2 2 2 1 

AUXILIAR DE 
ADMINISTRAÇÃO 

2 
       

TOTAL 130 14 11 18 14 18 22 23 

TOTAL GERAL 250 

 

UniRio: inscrições começam
na terça, dia 11. Até R$3.603

CCCCCARGOARGOARGOARGOARGO     | Destaque da seleção é a função de auxiliar de enfermagem

Avaliação será
composta por exames
objetivos marcados
para 25 de maio

Cefet-RJ: R$2.285 no nível
médio. Prazo começa dia 31

GGGGGANHOSANHOSANHOSANHOSANHOS     | Rendimentos são de até R$3.691 mensais

Assistente de
administração é
o destaque, com
oferta de 70 vagas

Cargos de Nível Superior - Classe Inicial: E I 01; Vencimento: R$ 3.230,88 (base janeiro/2014) 

CARGO PRÉ-REQUISITOS 
VAGAS (AMPLA 

CONCORRÊNCIA) 

VAGAS
RESERVADAS 

PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA 

PCD 

TOTAL DE 
VAGAS 

OFERECIDAS 

ANALISTA TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO / DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS 
- Curso Superior completo na área 2 - 2 

ANALISTA TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO /REDE DE 

COMPUTADORES 
- Curso Superior completo na área 3 - 3 

ANALISTA TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO /SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO 
- Curso Superior completo na área 1 - 1 

ARQUITETO E URBANISTA 
- Curso Superior completo em Arquitetura + Registro no
Conselho de Classe competente 

1 - 1 

ARQUIVISTA Curso Superior completo em Arquivologia 2 - 2 

ASSISTENTE SOCIAL 
- Curso Superior completo em Serviço Social + Registro
no Conselho de Classe competente 

2 - 2 

BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA 
- Curso Superior completo em Biblioteconomia +
Registro no Conselho de Classe competente 

3 - 3 

BIÓLOGO / ZOOLOGIA 
- Curso Superior em Ciências Biológicas + Registro no
Conselho de Classe competente 

2 - 2 

DESENHISTA INDUSTRIAL (Web Designer) 
Curso Superior completo em Desenho Industrial com
Habilitação em Programação Visual 

1 - 1 

DIRETOR DE PRODUÇÃO 
Curso Superior completo em Comunicação Social ou
Artes Plásticas ou Artes Cênicas + Habilitação 

1 - 1 

DIRETOR DE PROGRAMA Curso Superior completo em Comunicação Social 1 - 1 

ENGENHEIRO /CIVIL 
Curso superior completo em Engenharia Civil + Registro
no Conselho de Classe competente 

4 - 4 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

- Curso Superior completo em Engenharia com
Especialização em Segurança do Trabalho + Registro 
no Conselho de Classe competente + Registro no 
Ministério do Trabalho 

2 - 2 

MÉDICO /ORTOPEDISTA 
- Curso Superior completo em Medicina + Residência
Médica ou Especialização na área + Registro no 
Conselho de Classe -CRM 

1 - 1 

MÉDICO /PSIQUIATRA 
- Curso Superior completo em Medicina + Residência
Médica ou Especialização na área + Registro no 
Conselho de Classe -CRM 

1 - 1 

MUSICO / PIANISTA 
Curso Superior completo em Música, Habilitação em
Piano + Registro no Conselho de Classe competente 

2 - 2 

PSICOLOGO / PSICODINÂMICA DO
TRABALHO 

Curso Superior completo em Psicologia 1 - 1 

PROGRAMADOR VISUAL 
Curso Superior completo em Comunicação Visual ou
Comunicação Social com Habilitação em Publicidade 

1 - 1 

RELAÇÕES PÚBLICAS 
- Curso Superior completo em Comunicação Social com
Habilitação em Relações Públicas 
- Registro no Conselho de Classe competente 

1 - 1 

TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 
- Curso Superior completo em Pedagogia ou
Licenciaturas 

5 1 5 

Cargos de Nível Médio - Classe Inicial: D I 01; Vencimento: R$ 1.942,75 (base janeiro/2014) 

CARGO PRÉ-REQUISITOS 
VAGAS (AMPLA 

CONCORRÊNCIA) 

VAGAS
RESERVADAS 

PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA 

PCD 

TOTAL DE 
VAGAS 

OFERECIDAS 

DESENHISTA-PROJETISTA Curso com
carga horária mínima de 1.200 horas - 

Portaria MEC nº 870/2008) 

- Ensino Médio Profissionalizante completo na área ou 
- Ensino Nível Médio completo+Curso Técnico 

1 - 1 

TÉCNICO DE ARQUIVO 
- Ensino Médio completo + Reg. Profissional na
Delegacia Regional do Trabalho como Técnico de 
Arquivo (Lei nº 6.546/78) 

2 - 2 

TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO (curso com carga horária 
mínima de 1.000 horas - Portaria MEC nº 

870/2008) 

- Ensino Médio Profissionalizante completo na área ou 
Ensino Médio completo + Curso Técnico com ênfase em 
Sistemas Computacionais 

3 - 3 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ ANÁLISES
CLÍNICAS(Curso com carga 

horária mínima de 1.200 horas - Portaria 
MEC nº 870/2008) 

- Ensino Médio Profissionalizante completo na área ou  
- Ensino Médio completo + Curso Técnico na área 

3 - 3 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA(Curso com 
carga horária mínima de 1.200 horas - 

Portaria MEC nº 870/2008) 

- Ensino Médio Profissionalizante completo em Técnico
em Radiologia ou Ensino Médio completo + Curso 
Técnico em Radiologia e registro no Conselho Regional 
de Téc em Radiologia - CRTR 

2 - 2 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO(Curso com carga horária 

mínima de 1.200 horas - Portaria MEC nº 
870/2008) 

- Ensino Médio Profissionalizante completo em Téc. em
Segurança do Trabalho ou Ensino Médio completo + 
Curso Téc. em Segurança do Trabalho + Reg no 
Ministério do Trabalho (Lei nº 7.410/85) 

2 - 2 

TRADUTOR INTÉRPRETE DE LINGUAGEM 
DE SINAIS - LIBRAS 

- Ensino Médio completo + Certificado de Proficiência
em Libras (PRO-LIBRAS), expedido por Instituição 
devidamente reconhecida pelo MEC. 

4 1 4 

Cargos de Nível Médio - Classe Inicial: C I 01; Vencimento: R$ 1.562,23 (base janeiro/2014) 

CARGO PRÉ-REQUISITOS 
VAGAS (AMPLA 

CONCORRÊNCIA) 

VAGAS
RESERVADAS 

PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA 

PCD 

TOTAL DE 
VAGAS 

OFERECIDAS 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
- Ensino Médio completo + Curso profissionalizante
completo em Auxiliar de Enfermagem + Registro no 
Conselho de Classe - COREN 

24 2 24 

CAMAREIRO DE ESPETÁCULO Médio Completo + Experiência de 06 meses 1 - 1 

Quadro de vagas

SERVIÇO
Edital: Edital: Edital: Edital: Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: http://www.unirio.br/
concurso/2014
Posto com internet:Posto com internet:Posto com internet:Posto com internet:Posto com internet: Avenida Pasteur,
296, 1° andar, Urca, Rio de Janeiro, RJ

Veja o edital
do concurso
na íntegra em
nosso site

Posicione o leitor de QRCode do
seu celular na imagem acima

FD na webFD na web

Cefet-RJ: veja tabela de vagas

SERVIÇO
Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: www.cefet-rj.br/concursos

IBGE ainda sem o número
de inscritos do concurso

CCCCCARARARARARTÃOTÃOTÃOTÃOTÃO     | Locais de prova saem no dia 17 deste mês

O Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE)e a Fun-
dação Cesgranrio, organizadora
do concurso para 7.825 vagas
temporárias no instituto, ainda
não divulgaram o número de
inscritos da seleção, apesar de as
inscrições terem se encerrado em
20 de janeiro. A assessoria de
imprensa do IBGE informou que
ainda não existe previsão para a
divulgação. O cartão de confir-
mação de inscrição com o local
de prova será divulgado no dia 17
de março, no site da organizadora.
No dia 23 do mesmo mês, a par-
tir das 13h, os candidatos serão
avaliados por meio de provas ob-
jetivas, compostas por 60 ques-
tões, para todos os cargos.

Faltando pouco mais de duas
semanas para a prova, o profes-
sor de Português da Academia do
Concurso, Marcio Coelho, diz
que as provas da Cesgranrio são

tranquilas. “Para estudar para a
prova da Cesgranrio é só pegar
provas anteriores e entender o pa-
drão das provas, ele não muda.
A Cesgranrio faz provas sempre
iguais na sua forma. Tem a parte
de interpretação de texto, além
da cobrança gramatical. Não
existe mistério. Na parte grama-
tical a banca costuma valorizar
regência, concordância, verbos
e pronomes. O candidato fazen-
do provas anteriores consegue
pegar isso. Mas é importante es-
tudar com um livro do lado. Co-
meça pela prática, com a resolu-
ção das questões, mas não pode
deixar de lado a teoria.”

Os candidatos a agente de pes-
quisa e mapeamento serão subme-
tidos a perguntas de Língua Por-
tuguesa, Raciocínio Lógico, Geo-
grafia e Conhecimentos Gerais. Já
os concorrentes a agente de pes-
quisa por telefone responderão a

questões de Português, Conheci-
mentos Gerais e Raciocínio Lógi-
co. No caso de supervisor, o con-
teúdo é de Língua Portuguesa, Co-
nhecimento Específico e Noções
de Administração/Situações Ge-
renciais. Já para analista em geo-
processamento, as questões serão
de Português, Raciocínio Lógico
Quantitativo e Conhecimentos
Específicos.

São oferecidas ao todo 7.825
vagas temporárias, sendo 7.600
para agente de pesquisa e mapea-
mento distribuídas por todo o país.
As outras 225 oportunidades são
para os cargo de agente de pesqui-
sa por telefone, analista de geopro-
cessamento e supervisor, com va-
gas e provas sendo realizadas ape-
nas na cidade do Rio de Janeiro.

SERVIÇO
Cartão de confirmação deCartão de confirmação deCartão de confirmação deCartão de confirmação deCartão de confirmação de
inscrição: inscrição: inscrição: inscrição: inscrição: www.cesgranrio.org.br

A estabilidade empregatícia,
garantida pelo regime estatutário
de contratação, é um dos atrati-
vos do concurso da Universida-
de Federal do Estado do Rio de
Janeiro (UniRio). E quem deseja
concorrer a uma das 79 vagas em
cargos técnico-administrativos,
nos níveis médio, médio/técni-
co e superior, poderá se inscrever
a partir da próxima terça-feira, dia
11, no site da instituição.

O grande destaque da seleção
é o cargo de auxiliar de enferma-
gem, com oferta de 24 vagas.
Para esta função, a exigência é
de nível médio, além de curso
profissionalizante específico e
registro no órgão de classe.

Além dessa função, há vagas
para engenheiros civis, técnicos
em assuntos educacionais, ana-
listas de tecnologia da informa-

ção, bibliotecários, tradutores
intérpretes de Libras, técnicos
de laboratório e em segurança
do trabalho, entre outras.

Os ganhos, já inclusos os
R$373 de auxílio-alimentação,
são de R$1.935,23 para o nível
médio, R$2.315,75 para o mé-
dio/técnico e de R$3.603,88
para o superior, e a carga de tra-
balho é de 40 horas semanais.

Os interessados poderão se
cadastrar, no site da universida-
de, a partir das 12h do próximo
dia 11 até as 12h do dia 28 de
março. Depois, será necessário
fazer o pagamento da taxa por
meio de Guia de Recolhimen-

to da União (GRU Cobrança).
O valor é de R$50 para o nível
médio, R$55 para o médio/téc-
nico e R$65 para o superior. O
prazo para a isenção da taxa
encerrou no último dia 28.

A Secretaria da Coordenação de
Seleção e Acesso (Cosea) da Uni-
Rio disponibilizará ainda compu-
tadores para quem não tiver aces-
so à internet. Nesse caso, o aten-
dimento será feito entre os dias
26 e 27 de março, das 10h às 15h.

A avaliação será composta
por exames objetivos, que se-
rão aplicados em 25 de maio,
e as disciplinas para cada car-
go encontram-se no item 6 do
edital. Para os tradutores intér-
pretes de Libras e músico, ha-
verá também provas práticas,
em 23 de junho. A validade do
concurso será de dois anos,
podendo dobrar.

Quem tem o nível médio e
busca uma vaga no serviço público,
em breve terá mais uma oportu-
nidade: o Centro Federal de Edu-
cação Tecnológica Celso Suckow
da Fonseca (Cefet-RJ) finaliza os
preparativos do concurso para a
área de apoio, que tem como
principal oportunidade o cargo de
assistente em administração, que
requer o antigo 2º grau, com ren-
dimento de R$2.285,99, incluin-
do o auxílio-alimentação, de
R$373. Somente para essa função
são 70 vagas, o maior quantitati-
vo do concurso, sendo 35 para o
Campus Maracanã, na Zona
Norte do Rio de Janeiro.

No total, a instituição oferece-
rá 250 vagas a candidatos de todos
os níveis de escolaridade. Haverá
oportunidades também para au-
xiliar de administração e assistente
de alunos (nível fundamental),

técnico de tecnologia da informa-
ção e de edificações (médio/téc-
nico), administrador, médico, jor-
nalista e engenheiro (superior).

Os rendimentos iniciais são
de R$1.920,25 ou R$1.920,70
(fundamental); R$1.920,23,
R$1.920,25 ou R$2.285,99 (mé-
dio); R$2.285,99 (médio/técni-
co); e R$3.691,70 (superior), já
incluindo os auxílios.

Os classificados serão lotados
nos campi Maracanã (130 va-
gas), Maria da Graça (11), Nova
Iguaçu (14), Petrópolis (14),
Nova Friburgo (18), Itaguaí (18),
Angra dos Reis (22) e Valença
(23). O regime de contração é
o estatutário, com estabilidade.

O edital atualizado será publi-
cado no dia 28 deste mês. As ins-
crições serão abertas no dia 31,
sendo aceitas até 17 de abril, ini-
cialmente no site do Cefet-RJ. A
taxa será de R$30 para os cargos
dos níveis fundamental e médio,
R$38 para o médio/técnico e
R$65 para o superior.

A seleção segue sem organi-
zadora, mas o desejo da institui-

ção é fazer a escolha com dis-
pensa de licitação, o que deverá
ocorrer nos próximos dias.

Os candidatos serão avaliados
por meio de prova objetiva, que
será aplicada no dia 1º de junho,
com duração de até quatro horas.
Para assistente em administração,
por exemplo, o exame versará
sobre Língua Portuguesa (20 ques-
tões), Matemática (20), Informá-
tica (cinco) e Legislação (cinco).

O conteúdo programático da
seleção será publicado somente
no dia de abertura das inscrições.
Especialistas em concursos, po-
rém, orientam os interessados a
já irem se preparando, tendo por
base os conteúdos programáticos
de certames de outras institui-
ções federais. O programa da
seleção para a área de apoio do
Colégio Pedro II, por exemplo,
realizado no fim de 2013, é um
bom material de estudo. O con-
curso tem validade de um ano,
prorrogável por igual período.
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Cepel: 84 vagas, com inicial até R$7.841
PPPPPRAZORAZORAZORAZORAZO     |     Candidatos poderão efetuar o cadastro até o próximo dia 16. Oportunidades para cargos de 2º e 3º graus

Empresa ligada
à Eletrobrás
oferece ainda
vários benefícios

Cargo Salário

Profissional Nível Médio Operacional I (PMO I) R$ 2.626,86

Profissional Nível Médio Suporte I (PMS I) R$ 2.403,96

Profissional Nível Médio Suporte II (PMS II) R$ 2.870,43

Profissional Nível Superior I (PS I) R$ 5.184,09

Profissional Nível Superior II (PS II) R$ 6.189,99

Profissional Nível Superior III (PS III) R$ 7.841,22

Profissional Pesquisador I R$ 5.184,09

Profissional Pesquisador II R$ 6.189,99

Quadro de salários

SERVIÇO
Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: concursos.biorio.org.br
Posto:Posto:Posto:Posto:Posto: Fundação Bio-Rio - Prédio da Bio-
Rio Concursos - Av. Carlos
Chagas Filho, 791, Ilha do Fundão,
Cidade Universitária

Quadro de vagas

CARGOS  DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS  REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
VAGAS  

AC PCD  TOTAL  

Profissional 

Pesqui-sador I  

Atuação nas atividades de ensaios e pesquisa 

experimental no labo-ratório de Iluminação  
Graduação Concluída em Engenharia Elétrica.  01 0  01  

Profissional 

Pesqui-sador I  

Atuação em ensaios e pesquisa experimental nos 

laboratórios de AltaTensão e Potência  
Graduação Concluída em Engenharia Elétrica.  04 0  04  

Profissional 

Pesqui-sador I  

Atuação nos laboratórios de Química Analítica e Corrosão 

utilizando e desenvolvendo técnicas e metodologias para 

ensaios e pesquisa ex-perimental na área de materiais.  

Graduação Concluída em Química/ Química 

Industrial/ En-genharia Química/ Engenharia 

Metalúrgica/ Engenharia deMateriais.  

01 0  01  

Profissional 

Pesqui-sador II  

Atuação em ensaios e pesquisa experimental nos 

Laboratórios de AltaTensão e Potência  

Graduação Concluída em Engenharia Elétrica e 

MestradoConcluído em Engenharia Elétrica.  
CR 0  CR  

Profissional 

Pesqui-sador I  

Atuação nos laboratórios de Metalografia e Propriedades 

Mecânicasutilizando e desenvolvendo técnicas e 

metodologias para ensaios epesquisa experimental na 

área de materiais.  

Graduação Concluída em Engenharia Mecânica.  CR 0  CR  

Profissional 
Pesqui-sador I  

Desenvolvimento de Banco de Dados e Interface Gráfica 
para Sis-temas Computacionais Corporativos  

Graduação Concluída em Engenharia Elétrica ou 

Engenhariade Sistemas de Computação ou 

Informática  

01 0  01  

Profissional 

Pesqui-sador I  

Linhas de Transmissão / Pesquisa Experimental / 

Equipamentos deAlta Tensão de Subestações e Usinas  
Graduação Concluída em Engenharia Elétrica.  06 01  07  

Profissional 

Pesqui-sador II  

Análise e Diagnóstico de Equipamentos e Instalações 

Elétricas  

Graduação Concluída em Engenharia Elétrica e 

MestradoConcluído em Engenharia Elétrica.  
01 0  01  

Profissional 

Pesqui-sador II  

Mecânica Aplicada a Linhas de Transmissão, Máquinas e 

Equipamen-tos.  

Graduação Concluída em Engenharia Mecânica 
e MestradoConcluído em Engenharia Elétrica ou 

Mecânica.  

01 0  01  

Profissional 
Pesqui-sador I  

Análise de Rede em Regime Permanente e Dinâmico  Graduação Concluída em Engenharia Elétrica.  03 0  03  

Profissional 
Pesqui-sador II  

Análise de Rede em Regime Permanente e Dinâmico  
Graduação em Engenharia Elétrica e Mestrado 
Concluído em Engenharia Elétrica.  

02 01  03  

Profissional 

Pesqui-sador II  

Análise de Rede em Regime Permanente e Dinâmico / 

Análise Har-mônica  

Graduação em Engenharia Elétrica e Mestrado 

Concluídoem Engenharia Elétrica.  
01 0  01  

Profissional 

Pesqui-sador II  

Desenvolvimento de Interface Gráfica e Banco de dados 

para a Ca-deia de Modelos Elétricos  

Mestrado Concluído em Engenharia (Elétrica ou 

Eletrônicaou de Sistemas/ Computação), 

Informática ou Ciência daComputação.  

01 0  01  

Profissional 

Pesqui-sador I  

Desenvolvimento de Interface Gráfica e Banco de Dados 

para a Ca-deia de Modelos Elétricos  

Graduação Concluída em Engenharia (Elétrica ou 

Eletrônicaou de Sistemas/ Computação), 

Informática ou Ciência da Computação.  

02 0  02  

Profissional 

Pesqui-sador II  
Fluxo de Potência Ótimo  

Graduação em Engenharia Elétrica e Mestrado 

Concluídoem Engenharia Elétrica / Matemática / 

Engenharia Compu-tação Métodos Numéricos.  

01 0  01  

Profissional 

Pesqui-sador I  

Análise de Sistemas de Potência / Planejamento da 

Distribuição / Pla-nejamento da Transmissão  
Graduação Concluída em Engenharia Elétrica  01 0  01  

Profissional 

Pesqui-sador II  

Eletrônica de Potência / Redes Elétricas Inteligentes / 

Medição Fa-sorial  

Graduação Concluída em Engenharia Elétrica e 

MestradoConcluído em Engenharia Elétrica.  
01 0  01  

Profissional 
Pesqui-sador II  

Compatibilidade Eletromagnética / Redes Elétricas 
Inteligentes  

Graduação Concluída em Engenharia Eletrônica 

ou Teleco-municações e Mestrado Concluído em 

Engenharia Eletrôni-ca ou Telecomunicações  

01 0  01  

Profissional 

Pesqui-sador I  

Compatibilidade Eletromagnética / Redes Elétricas 

Inteligentes  

Graduação Concluída em Engenharia Eletrônica 

ou Teleco-municações.  
CR 0  CR  

Profissional 

Pesqui-sador I  

Desenvolvimento de Sistemas de Automação, Controle e 

Telecomu-nicações  

Graduação Concluída em Engenharia Eletrônica 

ou Teleco-municações.  
CR 0  CR  

Profissional 
Pesqui-sador II  

Equipamentos Elétricos Eficientes / Redes Elétricas 
Inteligentes  

Mestrado Concluído em Engenharia Elétrica.  CR 0  CR  

Profissional 

Pesqui-sador II  

Automação / Qualidade de Energia / Redes Elétricas 

Inteligentes / Medição Fasorial  

Mestrado Concluído em Engenharia Elétrica ou 

Eletrônica.  
01 0  01  

Profissional 

Pesqui-sador II  
Corrosão  

Graduação Concluída em Química, Engenharia 

Química,Metalúrgica ou de Materiais, com 
Mestrado Concluído naárea de Corrosão.  

01 0  01  

Profissional 

Pesqui-sador I  

Sistemas de Informação Geográfica / Energias Eólica e 

Solar  
Graduação Concluída em Engenharia Elétrica.  01 0  01  

Profissional 

Pesqui-sador I  

Diagnósticos Energéticos / Sistemas Fotovoltaicos / 

Sistemas Isolados  
Graduação Concluída em Engenharia Elétrica .  01 0  01  

Profissional 

Pesqui-sador II  
Geração Heliotérmica / Geração Distribuídas  

Graduação Concluída e Mestrado Concluído em 

Engenharia Mecânica.  
01 0  01  

Profissional 

Pesqui-sador I  
Etiquetagem de Edificações  Graduação Concluída em Engenharia Civil.  01 0  01  

Profissional 

Pesqui-sador II  
Energia Eólica / Base de Dados e Programação Web  

Graduação Concluída em Engenharia Elétrica e 

MestradoConcluído em Engenharia Elétrica ou 

Sistemas Computacio-nais.  

CR 0  CR  

Profissional 

Pesqui-sador II  
Energia Eólica / Aerodinâmica / Escoamento de Fluidos  

Graduação Concluída em Engenharia Mecânica 

e MestradoConcluído em Engenharia Mecânica.  
01 0  01  

Profissional 
Pesqui-sador I  

Nanotecnologia  Graduação Concluída em Engenharia Eletrônica  CR 0  CR  

CARGOS  DESCRIÇÃO DAS AS ATRIBRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS  REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
VAGAVAGAS  S  

AC PCD  TOTAL  

CARGOS  DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS  REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
VAGAS  

AC PCD  TOTAL  

Profissional 
Pesqui-sador I  

Supervisão, Controle e Gerenciamento de Sistemas 
Elétricos de Po-tência.  

Graduação Concluída em Engenharia Elétrica 
(Sistemas dePotência).  

01 0  01  

Profissional 

Pesqui-sador II  
Análise de Redes em Tempo Real  

Graduação em Engenharia Elétrica (Sistemas de 

Potência) eMestrado Concluído em Engenharia 
Elétrica (Sistemas dePotência).  

01 0  01  

Profissional 

Pesqui-sador I  

Supervisão, Controle e Gerenciamento de Sistemas 

Elétricos de Po-tência.  

Graduação Concluída em Engenharia (Elétrica ou 

Eletrônicaou de Sistemas/ Computação) ou 
Informática ou Ciênciasda Computação.  

03 0  03  

Profissional 

Pesqui-sador II  
Software/ Base de Dados  

Mestrado Concluído em Engenharia (Elétrica ou 

Eletrônicaou de Sistemas/ Computação).  
01 0  01  

Profissional 

Pesqui-sador I  

Desenvolvimento de Sistemas: Interfaces Gráficas / Banco 

de Dados para a Cadeia de Modelos Energéticos  

Graduação Concluída em Engenharia ou 

Informática ou Ciência da Computação.  
02 0  02  

Profissional 

Pesqui-sador I  

Desenvolvimento de modelos Hidrológicos para 

Planejamento da Ope-ração e Expansão de Sistemas 

Elétricos  

Graduação Concluída em Engenharia (Civil ou 

Elétrica ouAmbiental ou Produção).  
02 0  02  

Profissional 

Pesqui-sador I  

Incorporação de Variáveis Climáticas nos Modelos para o 

Planejamen-to da Operação e Expansão de Sistemas 

Elétricos  

Graduação Concluída em Meteorologia  01 0  01  

Profissional 

Pesqui-sador I  

Desenvolvimento de Metodologias para Avaliação 

Financeira de Pro-jetos do Setor Elétrico / Previsão de 

Mercado de Energia Elétrica  

Graduação Concluída em Engenharia ou 

Estatística.  
01 0  01  

Profissional 

Pesqui-sador I  

Desenvolvimento de Metodologias e Incorporação de 

Técnicas deGeoprocessamento para Avaliação de Impacto 

Ambiental de Empre-endimentos Elétricos  

Graduação Concluída em Engenharia Ambiental 

ou Enge-nharia Civil, ou Geografia ou 

Meteorologia.  

01 0  01  

Profissional 

Pesqui-sador I  

Desenvolvimento de Modelos de Otimização para o 

Planejamento daOperação e Expansão do Sistema Elétrico  

Graduação Concluída em Engenharia (Civil ou 

Elétrica ouEletrônica ou Produção ou Mecânica) 

ou Matemática.  

05 01  06  

CARGO  REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  
VAGAS 

AC PCD TOTAL 

Profissional Nível Superior III  Graduação Concluída em EngenhariaElétrica  01 - 01 

Profissional Nível Superior III  Graduação Concluída em EngenhariaMecânica 01 - 01 

Profissional Nível Superior I  Graduação Concluída em Economia  01 - 01 

Profissional Nível Superior I  Graduação Concluída em Medicina com especialização em Medicina doTr a b a l h o 01 - 01 

Profissional Nível Superior II  Graduação Concluída em Economia ou Direito ou Administração 01 - 01 

Profissional Nível Superior I  Graduação Concluída em Economia ou Administração 01 - 01 

Profissional Nível Superior I  Graduação Concluída em Economia ou Direito ou Administração 01 - 01 

Profissional Nível Superior III  Graduação Concluída em qualquerárea  01 - 01 

Profissional Nível Superior II  Graduação Concluída em EngenhariaMecânica CR - CR 

Profissional Nível Superior II  Graduação Concluída em EngenhariaCivil  CR - CR 

Profissional Nível Superior I  Graduação Concluída em Enferma-gem  CR - CR 

Profissional Nível Superior I  
Graduação Concluída em Analise de Sistemas/ Engenharia/Ciência da Computação/ 

Matemática/ Física  
01 - 01 

Profissional Nível Superior I  
Graduação Concluída em Analise de Sistemas/ Engenharia/Ciência 

daComputação/Matemática/Física  
01 - 01 

Profissional Nível Superior I  Graduação Concluída em Comunica-ção Social/ Relações Públicas 01 - 01 

Profissional Nível Superior I  Graduação Concluída em Comunica-ção Social/Jornalismo CR - CR 

Profissional Nível Superior I  Graduação Concluída em Contabili-dade/Economia/Administração CR - CR 

Profissional Nível Superior I  Graduação Concluída em Direito  CR - CR 

Profissional Nível Superior I  Graduação Concluída em Arquivolo-gia  CR - CR 

Profissional Nível Superior I Graduação Concluída em Biblioteconomia CR - CR 

CARGO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
VAGAS 

AC PCD TOTAL 

Profissional Nível Médio Operacional I(PMO I) Nível Médio completo (2º Grau) e Curso Téc-nico em Química 03 01 04 

Profissional Nível Médio Operacional I(PMO I) Nível Médio completo (2º Grau) e Curso Téc-nico em Eletrotécnica 02 0 02 

Profissional Nível Médio Operacional I(PMO I) Nível Médio completo (2º Grau) e Curso Téc-nico em Eletrotécnica 05 0 05 

Profissional Nível Médio Operacional I(PMO I) Nível Médio completo (2º Grau) e Curso Téc-nico em Eletrônica 02 0 02 

Profissional Nível Médio Operacional I (PMO I) Nível Médio completo (2º Grau) e Curso Téc-nico em Mecânica 01 0 01 

Profissional Nível Médio OperacionalI (PMO I) Nível Médio completo (2º Grau) e Curso Téc-nico em Segurança do Trabalho 01 0 01 

Profissional Nível Médio Suporte I(PMS I) Nível Médio completo (2º Grau) 01 0 01 

Profissional Nível Médio Suporte I(PMS I) Nível Médio completo (2º Grau) 01 0 01 

Profissional Nível Médio Suporte I(PMS I) Nível Médio completo (2º Grau) e Curso Téc-nico em Contabilidade 01 0 01 

Profissional Nível Médio Suporte I(PMS I) 
Nível Médio completo (2º Grau) e Curso Téc-nico em Edificações ou Curso de 
Qualificação em construção Civil ou Edificações (mínimo160 hs) 

CR 0 CR 

Profissional Nível Médio Suporte II 
Nível Médio completo (2º Grau) e Curso Téc-nico em Eletrotécnica ou Curso de 

Qualificação 
CR 0 CR 

Veja o edital
do concurso
na íntegra em
nosso site

Posicione o leitor de QRCode do
seu celular na imagem acima

FD na webFD na web

SERVIÇO
Edital:Edital:Edital:Edital:Edital: www.folhadirigida.com.br
InscriçõesInscriçõesInscriçõesInscriçõesInscrições www.domcintra.org.br
Pedidos de devolução da taxa:Pedidos de devolução da taxa:Pedidos de devolução da taxa:Pedidos de devolução da taxa:Pedidos de devolução da taxa:
fiocruz2014@domcintra.org.br

Fiocruz encerra inscrição para
400 vagas nesta quinta, dia 6

PPPPPRRRRROCEDIMENTOCEDIMENTOCEDIMENTOCEDIMENTOCEDIMENTOSOSOSOSOS     | Cadastros são feitos pelo site da Fundação Dom Cintra

No Rio de Janeiro,
são 489 vagas. Até
R$14.813 mensais.
Provas em 6 de abril

Infraero: necessidade
do quadro em análise

HHHHHISISISISISTÓRICOTÓRICOTÓRICOTÓRICOTÓRICO     | Dois concursos realizados em 2011

O mais provável é
a que seleção seja
para formação de
cadastro de reserva

A Empresa Brasileira de In-
fraestrutura Aeroportuária (In-
fraero), vinculada à Secretaria
de Aviação Civil, segue anali-
sando a sua necessidade de pes-
soal, para abrir um novo con-
curso. O mais provável é que
a seleção seja para formação de
cadastro de reserva, como
ocorre tradicionalmente.

A expectativa é de que mui-
to em breve a estatal possa in-
formar as áreas que serão con-
templadas. A Infraero ainda não
informou se já iniciou o proces-
so de escolha da organizadora.

A Infraero realizou dois
concursos em 2011, para os
níveis médio, médio/técnico
e superior. Um deles teve a
validade prorrogada, no fim

do ano passado, até 22 de de-
zembro de 2015. Já o outro
teve o prazo expirado em
março de 2012.

Na ocasião, foram ofereci-
das vagas em banco de reser-
va, cujo limite de cadastrados
não foi informado. Houve
oportunidades para analista
superior, de 3º grau, profissi-
onal de tráfego aéreo, de en-
genharia e de manutenção, de
serviços técnicos e de navega-
ção aérea, todos de nível mé-
dio e/ou médio/técnico. O
prazo de validade da seleção
foi de dois anos, prorrogável
por igual período.

Os cargos proporcionaram
vencimentos iniciais varian-
do entre R$1.924,86 e
R$2.482,25, para os níveis
médio e médio/técnico, e en-
tre R$2.818,86 e R$4.839,19,
para o nível superior. A empre-
sa contrata sob o regime ce-
letista.

Seguem abertas, até o próxi-
mo dia 16, as inscrições dos três
concursos do Centro de Pesquisas
de Energia Elétrica (Cepel), no
site da Fundação Bio-Rio, orga-
nizadora. As seleções destinam-
se ao preenchimento de 84 va-
gas em cargos dos níveis médio,
médio/técnico, superior e mes-
trado, além de formação de ca-
dastro de reserva, válido por um
ano, prazo que pode dobrar.

A Cepel é uma associação ci-
vil, sem fins lucrativos, ligada à
Eletrobrás e localizada na Cidade
Universitária, no Rio de Janei-
ro. Os salários variam de
R$2.626,86 a R$7.841,22, e a
empresa ainda proporciona
quinquênio, auxílio-alimenta-
ção, auxílio-creche, reembolso
parcial das despesas com assis-
tência à saúde, seguro de vida em
grupo (opcional), plano de pre-
vidência privada (opcional) e
adicional de periculosidade,
aplicável aos cargos conforme
previsto em lei.

Para participar, o candidato
deverá preencher o requerimen-
to e imprimir o boleto referen-

te à taxa, de R$150 (pesquisador
I e II), R$100 (nível superior II),
R$90 (nível superior I) ou R$50
(nível médio), pagável em qual-
quer agência bancária, casa lo-
térica ou Correios.

Quem não tem acesso à inter-
net pode utilizar para a inscri-
ção os computadores disponí-
veis na sede da Fundação Bio-
Rio, até o próximo dia 14, das
9h às 17h.

O cartão de confirmação de
inscrição, que indicará local e
horário dos exames, está previs-
to para ser divulgado no dia 28
de março, no site da organiza-
dora. Os candidatos serão ava-
liados por meio de prova obje-

tiva, marcada para as 9h do dia
13 de abril. Serão propostas
questões de Língua Portuguesa
(para todos os cargos), Língua
Inglesa, Conhecimentos Básicos
e Específicos e Matemática, va-
riando a disciplina conforme o
cargo em disputa.

A prova discursiva, para alguns
cargos, será aplicada no mesmo
dia, constando de 12 questões:
duas delas serão obrigatoria-
mente respondidas, e das dez
restantes, o participante escolhe-
rá apenas seis para responder.

Ainda haverá prova oral, para
pesquisador dos níveis I e II, com
base em um dos três temas su-
geridos, avaliação médica ad-

missional, checagem de requi-
sitos e comprovação de docu-
mentos, para todos os cargos. A
contratação será pelo regime
celetista.

Encerram-se nesta quinta-feira,
dia 6, as inscrições do concurso para
400 vagas da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), que abrange as
carreiras de técnico em saúde pú-
blica (75), analista de gestão em
saúde pública (oito), tecnologista
(128), pesquisador (164) e espe-
cialista (25). No Rio de Janeiro, são
289 oportunidades.

Para o cargo de técnico, de
nível médio/técnico, os ganhos
são de R$3.278,57 (R$2.128,37
de vencimento básico, R$373 de
auxílio-alimentação e R$723,20
de gratificação de desempenho),
mas esse valor pode chegar a

R$5.040,57 (com titulação). Para
analistas e tecnologistas, ambos
de nível superior, as remunera-
ções são de R$6.229,98, sendo
R$4.143,48 de vencimento bá-
sico, R$1.704 de gratificação de
desempenho e R$373 de auxí-
lio-alimentação. Mas com a gra-
tificação de qualificação, os ren-
dimentos podem girar entre
R$7.288,33 a R$9.316,48.

Já a remuneração dos pesqui-

sadores, que devem ter mestra-
do, é de R$8.729,85 (R$4.685,18
de salário-base, R$373 de auxí-
lio-alimentação e R$1.856 de
gratificação de desempenho,
além R$1.814,87 de gratificação
de qualificação). No entanto, o
valor chega a R$12.237,46 para
quem tiver doutorado. E os es-
pecialistas, que precisam ter
doutorado, receberão
R$14.813,67, sendo R$6.957,89
de salário-base, R$373 de auxí-
lio-alimentação, R$2.524,80 de
gratificação de desempenho e
R$4.957,98 de gratificação de
qualificação. A carga horária é
de 40 horas.

Após realizar o cadastro no
site da Fundação Dom Cintra,
a organizadora, os candidatos
devem pagar a taxa de inscrição,
que é de R$100 (técnico), R$160
(tecnologista e analista), R$220

(pesquisador) e de R$250 (espe-
cialista). As provas objetivas e
discursivas estão marcadas para
6 de abril. A contratação será
pelo regime estatutário (garan-
tia de estabilidade empregatícia),
e o concurso será válido por um
ano, podendo dobrar.

Em virtude da alteração da
data das avaliações (de 30 de
março para 6 de abril) a Fiocruz
e a Fundação Dom Cintra infor-
maram que devolverão o valor
da taxa de inscrição aos que não
quiserem mais participar da
seleção. A solicitação deverá ser
feita via e e-mail. A banca repas-
sará os pedidos para a fundação,
que fará a aprovação do estorno.
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INSS: veja as orientações
finais para prova de domingo

CCCCCONSULONSULONSULONSULONSULTTTTTAAAAA     | Locais de realização podem ser vistos no site da FunRio

Chegar ao local do
exame com antecedência
é uma das principais
recomendações

casos de sucesso

Após seis anos de tentativas,
foco garante felicidade de Ícaro
HYGOR MENDES
hygor.mendes@folhadirigida.com.br

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

D
IVU

LG
AÇÃO

Ícaro Rammon obteve sua primeira aprovação em concurso com 17 anos

Principais recomendações

SERVIÇO
Locais de prova: Locais de prova: Locais de prova: Locais de prova: Locais de prova: www.funrio.org.br

CBTU define em breve os
últimos detalhes do concurso

RRRRREMUNERAÇÃOEMUNERAÇÃOEMUNERAÇÃOEMUNERAÇÃOEMUNERAÇÃO     | Ganhos iniciais de até R$5.087 mensais

Oferta será de
525 vagas em cargos
dos níveis médio,
técnico e supeprior

CARGO CARGO/ PROCESSO Salário Escolaridade 
AC/RJ

Vagas PD

TGE 

• Contabilidade 

1.444,94 Nível Médio Técnico 

CR CR

• Administração 13 1

• Informática 3 1

TEN • Enfermagem 1.444,94 Nível Médio Técnico CR CR

TIN 

• Edificações, Vias e Topografia 

2.323,29 Nível Médio Técnico 

1 1

• Eletrotécnica CR CR

• Eletrônica 1 1

• Mecânica 1 1

• Telecomunicações CR CR

• Desenhista Projetista 2 1

TSE • Segurança do Trabalho 2.323,29 Nível Médio Técnico 1 1

MDT • Médico do Trabalho 3.606,86 Nível Superior 1 1

ANG 

• Administrador 

3.504,95 Nível Superior 

13 1

• Advogado 6 1

• Arquivista CR CR

• Assistente Social 1 1

• Bibliotecário 1 1

• Comunicador Social 2 1

• Contador 5 1

• Designer Gráfico CR CR

• Economista 6 1

• Estatístico 1 1

• Pedagogo CR CR

• Psicólogo 1 1

• Tecnologia da Informação 7 1

ANT 

• Arquiteto Urbanista 

5.087,42 Nível Superior 

2 1

• Engenheiro Ambiental CR CR

• Engenheiro Civil 8 1

• Engenheiro de Telecomunicações 1 1

• Engenheiro de Transportes 3 1

• Engenheiro de Produção 7 1

• Engenheiro Eletricista 1 1

• Engenheiro Eletrônico 2 1

• Engenheiro Mecânico 1 1

• Engenheiro Seg. Trabalho 1 1

• Geógrafo 1 1

TOTAL 93 28

PD: Pessoa com Deficiência CR: Cadastro Reserva 121

Serão reaplicadas neste do-
mingo, 9, das 14h às 18h (ho-
rário de Brasília), as provas do
concurso de analista do Insti-
tuto Nacional do Seguro Soci-
al (INSS) a 160.234 pessoas -
no Rio de Janeiro, 5.627 can-
didatos serão avaliados. A con-
sulta ao local de realização dos
exames pode ser feita no site
da Fundação de Apoio à Pesqui-
sa, Ensino e Assistência (Fun-
Rio), organizadora.

Até o fechamento desta edi-
ção, a FunRio não tinha dispo-
nibilizado a relação candidato/
vaga por área de formação e por
superintendência regional - a
expectativa é que a organizadora
libere essa informação antes da
prova. De todo modo, não deve
ter ocorrido grande diferença
do divulgado em outubro (dis-
ponível no site da fundação e
na FOLHA DIRIGIDA Online,
gratuitamente), uma vez que
cerca de 4 mil pessoas desisti-
ram da seleção.

No domingo (9), o candida-
to deverá comparecer ao local
designado para prestar as pro-
vas às 13 horas - uma hora an-
tes do início da avaliação. Será
preciso apresentar documento
oficial e original de identidade,
contendo foto e assinatura, e
levar para fazer os exames ca-
neta esferográfica transparen-
te de tinta azul ou preta.

A avaliação terá 70 questões
objetivas, que abrangerão Lín-
gua Portuguesa, Ética no Servi-
ço Público, Noções de Informá-
tica, Noções de Direito Admi-
nistrativo, Noções de Direito

Constitucional, Noções de Di-
reito Previdenciário e Conhe-
cimentos Específicos, com ex-
ceção dos concorrentes à fun-
ção de analista, na especialidade
de Direito. Nesse caso, as ma-
térias jurídicas estão inclusas no
programa da disciplina especí-
fica para a carreira.

A aprovação estará condicio-
nada à obtenção do mínimo de
pontos estabelecido para cada
disciplina (ver tabela de provas
no edital). Os gabaritos prelimi-
nares serão divulgados na segun-
da, 10, e nos dias 11 e 12, será
possível recorrer contra as res-
postas das questões, a partir das
10 horas do primeiro dia até as
17h do último.

A FunRio deverá liberar o re-
sultado da prova em 3 de abril,

e no dia 10 do mesmo mês, a
classificação final do concur-
so. No item 12.4 do edital cons-
ta o número máximo de apro-
vados por formação/Superin-
tendência Regional ou Admi-
nistração Central.

A seleção destina-se ao pre-
enchimento de 300 vagas,
sendo 45 para a Superinten-
dência Regional Sudeste II,
que é formada pelo Rio de Ja-
neiro, Minas Gerais e Espíri-
to Santo. O prazo de validade
do concurso será de dois anos,
prorrogável por igual período.
Os contratos serão regidos
pelo regime estatutário (esta-
bilidade empregatícia).

- Acessar o site da FunRio para obter as informações referentes ao local
de realização das provas. Na guia principal, preencher o número de ins-
crição, CPF e data de nascimento, e clicar em Consultar Inscrição. É reco-
mendável conhecer o local da aplicação das mesmas com antecedência.

- O candidato deverá comparecer ao local designado para prestar as pro-
vas com antecedência de uma hora. É recomendável estar atento ao tra-
jeto dos 13 blocos de rua que irão desfilar no dia da prova, para não
haver risco de perder o horário.

- Será preciso levar caneta esferográfica transparente de tinta azul
ou preta e documento oficial e original de identidade, contendo foto
e assinatura.

- Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pe-
los Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos
Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; cartei-
ras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (or-
dens, conselhos, etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras fun-
cionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão
público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de traba-
lho; e carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo, com foto).

- Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar o documento ofi-
cial de identidade, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apre-
sentado documento que comprove o registro do fato em órgão policial,
expedido, no máximo, há 30 dias.

- Não será permitido o uso de celulares, pagers, calculadoras e qual-
quer tipo de relógio com mostrador digital, bem como quaisquer equi-
pamentos que permitam o armazenamento ou a comunicação de da-
dos e informações.

Quadro de vagas do Rio de Janeiro

CBTU vai preencher 525 vagas, sendo 121 na cidade do Rio de Janeiro

Após a assinatura do contrato
entre a Companhia Brasileira de
Trens Urbanos (CBTU) e a Con-
sulplan, organizadora do concur-
so, é grande a expectativa pela pu-
blicação do edital, que deverá
ocorrer este mês. Representantes
das duas instituições se reunirão
em breve, para fechar as últimas
pendências do documento, tais
como o cronograma, para enfim
divulgar as regras do certame.

Os entraves que faltam para
o início do concurso devem ser
resolvidos logo. O interesse da
estatal, vinculada ao Ministério
das Cidades, é contratar os apro-
vados ainda este ano e, para isso,
o resultado final precisa ser ho-
mologado até o dia 5 de julho,
devido à Lei Eleitoral. Ciente dis-
so, a CBTU já agiliza o proces-
so, após ter demorado seis me-
ses para definir a organizadora,
prazo que não estava previsto.

Serão oferecidas 525 vagas para
os níveis médio, médio/técnico
e superior, com vencimentos de
até R$5.087,42. As taxas, segun-
do o edital do processo de licita-
ção, deverão ser de R$18 para o
nível médio, R$24 para o médio/
técnico e R$54 para o superior.

Os classificados serão lotados
no Rio de Janeiro (121), Maceió
(32), Belo Horizonte (52), Na-
tal (56), João Pessoa (61) e Re-
cife (203).

Haverá oportunidades para as-
sistente operacional e assistente
de manutenção (nível médio),
técnicos de enfermagem do tra-
balho, industrial, de gestão, e de
segurança do trabalho (médio/
técnico) e médico do trabalho,
analista de gestão e analista téc-
nico (superior).

Os salários variam entre
R$1.024,17 e R$3.515,58 para
o nível médio, e R$1.444,94 e
R$2.323,29, para o médio/téc-
nico. Já no superior, os venci-
mentos vão de R$3.504,95 a
R$5.087,42.

Na capital fluminense, onde
fica a administração da compa-

nhia, no Centro, haverá opor-
tunidades somente para os ní-
veis médio/técnico e superior.

Os cargos contemplados na ci-
dade serão técnico de seguran-
ça do trabalho (duas vagas), téc-
nico industrial (nove) e técni-
co de gestão (18) todos de nível
médio/técnico, além de médi-
co do trabalho (duas), analista
técnico (37) e analista de gestão
(53), de nível superior.

Os candidatos serão avaliados
por meio de provas objetiva e

discursiva. Aqueles que concor-
rerem às vagas de assistente ope-
racional e assistente de manu-
tenção passarão ainda por um
teste de aptidão física.

Os que disputarem as vagas de
assistente operacional/segurança
metroferroviária e condução de
veículos metroferroviários ain-
da terão de fazer uma avaliação
psicológica. O concurso terá va-
lidade de dois anos, prorrogável
por igual período. O regime de
contratação será o celetista.

O Instituto Benjamin Constant
(IBC), localizado no Rio de Janeiro,
definiu no último dia 28, por meio
de dispensa de licitação, o organi-
zador do concurso para funções dos
níveis médio e superior. A escolhi-
da foi a AOCP, que já havia feito a
última seleção para do IBC. Serão
oferecidas 20 vagas, sendo dez de
professor da carreira de Educação Bá-
sica, Técnica e Tecnológica e dez em
cargos técnico-administrativos em
Educação (classe C).

As vagas de professor, com exi-
gência de ensino superior, serão ofe-
recidas em áreas que não foram
contempladas no último concurso,
distribuídas da seguinte forma:
informática (4), surdocegueira (2),
deficiência múltipla (3) e artes cê-
nicas (1). Já as dez vagas de técni-
co-administrativos, que exigem
nível médio, serão nas funções de
auxiliar de assuntos educacionais
(5), auxiliar de biblioteca (4) e
administrador predial (1). Os requi-
sitos e salários ainda serão infor-
mados. O prazo para publicação do
edital vai até o fim de março.

O Ministério do Planeja-
mento autorizou nesta sexta,
dia 28 de fevereiro, a realiza-
ção de concurso para o Insti-
tuto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe). Inicialmente,.
são 68 vagas, sendo 54 para tec-
nologista e 14 para pesquisa-
dor, cargos que requerem for-
mação superior. No caso do
último, há exigência também
de mestrado.

O próximo passo agora do
Inpe é definir a organizadora
da seleção, que ficará respon-
sável pelo recebimento das ins-
crições e da aplicação das pro-
vas, além da distribuição das
vagas pelas unidades da fede-
ração. A expectativa é de que
isso aconteça em curso espa-

Inpe: autorizado concurso
de 3º grau. Até R$9.874

OOOOOFERFERFERFERFERTTTTTAAAAA      | São oferecidas 68 vagas

Instituto vai
preencher  54 vagas
de pesquisador
e tecnologista

ço de tempo e que o edital seja
divulgado em breve.

Segundo a tabela de remune-
ração dos servidores públicos fe-
derais, os rendimentos iniciais
dos tecnologistas são de
R$5.579,16, já incluindo
R$373 de auxílio-alimentação.
No entanto, com a gratificação
de qualificação, os valores po-
dem chegar a R$6.401,16 (aper-
feiçoamento), R$7.180,16
(mestrado) e R$8.778,16 (dou-
torado).

Já os pesquisadores recebem
R$8.050,05, já incluindo a gra-
tificação por mestrado e R$373
de auxílio-alimentação. No en-
tanto, se o servidor tiver dou-
torado, a remuneração passa
para R$9.874,05.

O Inpe tem unidades nos es-
tados de São Paulo, Rio Gran-
de do Sul, Mato Grosso, Rio
Grande do Norte, Ceará, Ma-
ranhã, Pará, além do Distrito
Federal.
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IBC define
organizador do
concurso

Perseverança é a palavra que
define grande parte dos concur-
seiros do país. Após seis anos
de determinação e tentativas,
o assistente de alunos da Uni-
versidade Federal da Paraíba
(UFPB) Ícaro Rammon, de 23
anos, não se deixou abalar pe-
las tentativas frustradas. Esta-
bilizado e trabalhando como
funcionário publico, Ícaro de-
cidiu contar à FOLHA DIRIGI-
DA, com entusiasmo, o mo-
mento único que foi saber da
sua aprovação e o que viveu até
chegar ao seu objetivo.

Nascido no interior da Bahia,
desde cedo via o contraste exis-
tente dentro da sua família.
Segundo Ícaro, a distinção era
clara quando comparava os tios
maternos, funcionários públi-
cos, e a família do pai, em sua
grande parte comerciantes.
Formado como tecnólogo de
Gestão Pública, ele conta que
aos 17 anos foi aprovado no
primeiro concurso público, e
hoje, como assistente, vê a re-
alização de um sonho de vida.

Ao ser aprovado na primei-
ra seleção, faltava um mês para
completar 18 anos. Ao chegar
para tomar posse no cargo e
dizer sua idade gerou proble-
ma e comoção. O diretor da
instituição prorrogou a data da
posse por um mês. “Quando fiz
18 anos, assumi meu primei-
ro cargo público, mesmo que
temporário. Já era uma vitó-
ria”, contou.

Sua maior dificuldade, no
início das tentativas, era a fal-
ta de êxito. “As reprovações
eram a dificuldade no início.”
Segundo  ele, começar com
resultados negativos não o dei-
xava à vontade para continuar
a tentar. Ícaro lembra que logo
que saiu do ensino médio co-
meçou a fazer graduação em
Economia, mas, sem incenti-
vo, cursou apenas meio perío-
do e abandonou a faculdade.

Decidiu fazer concurso pú-
blico, inicialmente, para to-
das as áreas, sem foco em uma
específica. “Assim que aban-
donei a faculdade, fazia qual-
quer concurso que estivesse à
minha frente. Isso não dá
acerto!”, brinca. Com o pas-
sar do tempo, foi percebendo
a necessidade de direção nos
estudos, e optou por cargos es-
pecíficos. A área administra-
tiva foi a sua escolhida. Com
desejo de concorrer a vagas de
nível superior, começou a cur-
sar a graduação de Tecnólogo
de Gestão Pública, a distância.
Ícaro sabia que podia melho-
rar de vida. “Não me agrada-
va muito saber que os concur-
sos eram para temporários.

Não tinha estabilidade.”
Com um grande número de

dificuldades, o atual assistente
de alunos foi trabalhar no comér-
cio. Saída encontrada já que os
concursos, de regime temporá-
rio, que havia feito tiveram os
contratos vencidos. Ele dividia
sua rotina de estudos com as
tarefas do dia a dia. Estudava pela
manhã, ao acordar, no interva-
lo de almoço e quando chegava
em casa. Todo o tempo que apa-
recia, segundo ele, era o momen-
to ideial. Como em todas as pro-
vas, as dificuldades começaram
a aparecer. “A noite era o horá-
rio mais cansativo, porque eu
chegava da rotina do comércio,
que não é fácil, e tinha de estu-
dar”, lembra Ícaro.

Diante da jornada dupla, de
trabalho e estudo, o atual fun-
cionário na UFPB não deixava
sua vida familiar e social de lado.
Ao contrário de muitos concur-
seiros, algumas vezes no fim de
semana dividia espaço entre
estudo e lazer. “O sábado é o
melhor dia. Nunca tive proble-
mas para dividir minha rotina
de estudos e diversão, sempre
administrei bem isso.”

Duas pessoas ajudaram mui-
to na decisão de Ícaro. A rotina
tinha que ser intensificada, a
prova estava próxima e precisa-
va de dedicação. Na época do
concurso da UFPB, ele morava

com a namorada. “Para fazer
a prova da UFPB, saí do em-
prego. Minha mãe e minha
namorada me sustentaram
nesse período”, lembra Ícaro,
acrescentando: “Ou passava
ou passava. Não tinha escolha,
porque eu precisava desse
emprego. Foram três meses
intensos.”

Além do incentivo que re-
cebeu da família, o desejo da
estabilidade empregatícia e
uma memória de infância o
ajudaram a seguir tentando
a carreira pública. “Desde
pequeno eu achava o símbo-
lo da República bonito”, con-
tou Ícaro.

No concurso da UFPB hou-
ve duas provas. Uma pela ma-
nhã e a outra à tarde. A notí-
cia da sua aprovação veio de
forma inesperada. “No prin-
cípio houve uma surpresa, já
que imaginei ter ido bem na
prova da manhã, para 32 va-
gas, e quando fui ver a nota me
deparei com a desclassifica-
ção. Na prova da tarde, para
apenas uma vaga, não sabia se
tinha ido tão bem. Olhei e es-
tava em segundo lugar.”

Ele seria o próximo da cha-
mada. Bastava esperar um
pouco, o que para  Ícaro pa-
receu uma eternidade. “A
candidata que estava à minha
frente passou para outro car-
go e, já que o salário era mai-
or, assumiu esse outro. Aí eu
fui chamado!”.

“Foi um concurso que mar-
cou, sem sombra de dúvidas,
a minha vida. Eu achava que
começaria a carreira pública
em órgãos municipais, depois
estaduais, e por fim, federais.
Já comecei no último órgão
público”, brinca Ícaro, que
iniciou as atividades em abril
de 2013. Agora, ele pretende
fazer graduação em Direito,
para dar aulas. “Quero viver
do meu cargo público e dar aula
só por prazer.”

“Assim que

abandonei a

faculdade, fazia

qualquer concurso

que estivesse à

minha frente. Isso

não dá acerto!”
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Edital dos Correios pode sair este mês
OOOOORGANIZADORARGANIZADORARGANIZADORARGANIZADORARGANIZADORA | Fonte ligada à estatal disse que Cespe/UnB poderá ser a instituição responsável pela seleção

Na volta do
carnaval, é preciso
retomar estudos
para o concurso

No nível superior, até R$4.962 mensais

Professores dão dicas para estudo

“É importante estudar verbos, crase, regência, concordância
verbal e nominal, pontuação, conjunções, pronomes e vozes
verbais. Enquanto a organizadora não é definida, não sabemos
como vão ser as questões. Acho que o último concurso só
serve como principal fonte de estudo quando a banca é a
mesma. Então, por enquanto, o importante é manter o estudo
do conteúdo programático básico para qualquer concurso.
Como o Cespe/UnB pode ser o organizador, os candidatos
precisam começar a estudar por meio de questões da banca
organizadas por assunto até sanar as dúvidas, depois, o candi-
dato precisa resolver provas inteiras. É preciso tomar cuidado,
pois essa banca na maioria das vezes elabora questões em que
o candidato deve julgar os itens como  “certo” ou “errado”.
Cada resposta errada anula um item marcado como correto. A
banca também faz questões de múltipla escolha, tipo de prova
pouco comum para o Cespe/UnB.”
LILIAN FURTADO, LÍNGUA PORTUGUESA

Com a proximidade da di-
vulgação do edital do con-
curso para os Correios, os can-
didatos devem intensificar seus
estudos. Para orientar a pre-
paração, a FOLHA DIRIGI-

DA ouviu os professores Lili-
an Furtado, do curso Gabari-
ta Português; Wagner Barros,
do Titans dos Concursos; e
Viniciu Werneck, do Questões
de Concursos, que dão dicas

relativas aos principais assun-
tos que devem ser vistos em
Língua Portuguesa, Informá-
tica e Matemática, as três que
serão cobradas para os con-
correntes de nível médio.

CARTEIRO, ATENDENTE E OPERADOR DOS CORREIOS

Especialistas em concursos recomendam a
resolução de muitos exercícios para fixaçãoFicha de Exercícios

Resolva teste de Língua Portuguesa
Aqueles que estão se preparando para o bre-

ve concurso dos Correios podem resolver tes-
te abaixo para começar a intensificar ainda mais
a sua preparação. FOLHA DIRIGIDA, como for-
ma de auxiliar nos estudos publica questões da
disciplina de Língua Portuguesa. Ao final do
exercício, faça uma análise crítica conferindo o
gabarito comentado por especialista.

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I - Um Apólogo

Machado de Assis

Era uma vez uma agulha, que disse a um novelo de linha:
— Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda

enrolada, para fingir que vale alguma cousa neste mundo?
— Deixe-me, senhora.
— Que a deixe? Que a deixe, por quê? Porque lhe digo

que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei
sempre que me der na cabeça.

— Que cabeça, senhora?  A senhora não é alfinete, é
agulha.  Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu
ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com
a sua vida e deixe a dos outros.

— Mas você é orgulhosa.
— Decerto que sou.
— Mas por quê?
— É boa!  Porque coso.  Então os vestidos e enfeites de

nossa ama, quem é que os cose, senão eu?
— Você?  Esta agora é melhor. Você é que os cose?

Você ignora que quem os cose sou eu e muito eu?
— Você fura o pano, nada mais; eu é que coso, prendo

um pedaço ao outro, dou feição aos babados...
— Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou

adiante, puxando por você, que vem atrás obedecendo
ao que eu faço e mando...

— Também os batedores vão adiante do imperador.
— Você é imperador?
— Não digo isso. Mas a verdade é que você faz um papel

subalterno, indo adiante; vai só mostrando o caminho, vai
fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo,
ligo, ajunto...

Estavam nisto, quando a costureira chegou à casa da
baronesa. Não sei se disse que isto se passava em casa de
uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não
andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou
da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha, e en-
trou a coser.  Uma e outra iam andando orgulhosas, pelo
pano adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos
da costureira, ágeis como os galgos de Diana — para dar a
isto uma cor poética. E dizia a agulha:

— Então, senhora linha, ainda teima no que dizia há
pouco?  Não repara que esta distinta costureira só se im-
porta comigo; eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha
a eles, furando abaixo e acima...

A linha não respondia; ia andando. Buraco aberto pela
agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem
sabe o que faz, e não está para ouvir palavras loucas. A agulha,
vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também, e foi
andando. E era tudo silêncio na saleta de costura; não se
ouvia mais que o plic-plic-plic-plic da agulha no pano. Caindo
o sol, a costureira dobrou a costura, para o dia seguinte.
Continuou ainda nessa e no outro, até que no quarto aca-
bou a obra, e ficou esperando o baile.

Veio a noite do baile, e a baronesa vestiu-se. A costureira,
que a ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpi-
nho, para dar algum ponto necessário. E enquanto compu-
nha o vestido da bela dama, e puxava de um lado ou outro,
arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetan-
do, a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe:

— Ora, agora, diga-me, quem é que vai ao baile, no corpo
da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem
é que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto você
volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o balaio
das mucamas?  Vamos, diga lá.

Parece que a agulha não disse nada; mas um alfinete,
de cabeça grande e não menor experiência, murmurou à
pobre agulha:

— Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para
ela e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na
caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho
para ninguém. Onde me espetam, fico.

Contei esta história a um professor de melancolia, que
me disse, abanando a cabeça:

— Também eu tenho servido de agulha a muita linha
ordinária!

 Texto extraído do livro “Para Gostar de Ler - Volume 9 -
Contos”, Editora Ática - São Paulo, 1984, pág. 59.

1) O texto que você leu é uma narrativa de Machado de Assis
intitulado Apólogo. O autor deu esse titulo ao texto por:
a) tratar-se de uma espécie de conto que condensa um
flagrante da vida real ou fictício, antigo ou atual, numa
expressividade bastante coloquial.
b) ser uma pequena história com conteúdo humorístico tendo
como finalidade  despertar graça.
c) serem os personagens os animais e apresentar uma li-
ção de moral.
d) ter como personagens objetos inanimados e apresen-
tar uma lição de moral assim como a fábula.
e) se uma narrativa curta de sentido alegórico e moral. Nela,
há a apresentação do homem e sua vida futura e seus
meios de vivencia espiritual.

2) A partir da leitura do texto é possível inferir que:
a) o tema em questão é o valor da amizade.
b) o assunto em destaque é a vaidade.
c) cada um possui um valor específico na sociedade.
d) a abordagem da vida é feita a partir da inveja
e) as pessoas não são vaidosas.

3) “Era uma vez uma agulha, que disse a um novelo de
linha:” Marque a alternativa correta a respeito do fragmen-
to dado:
a) a primeira oração não apresenta sujeito;
b) o sujeito da segunda oração é uma agulha.
c) o predicado da primeira oração é nominal;
d) o predicado da segunda oração é verbo-nominal;
e) “de linha” é um complemento nominal de novelo.

4) Marque a opção em que todas as palavras são acentu-
adas obedecendo às mesmas regras.
a) história – necessário – até
b) aí –você – até
c) há – até – aí
d) ágeis – elegância – experiência
e) também – até – aí

5) Marque a alternativa que apresenta erro quanto à ortografia:
a) Não sei por que a senhora quer falar comigo agora.
b) A senhora foi de encontro aos conceitos da ama, pois
os achava equivocados.
c) Eu não estou a fim de ir ao baile hoje.
d) Sua atitude foi agressiva e eu não sei por quê.
e) Toda essa confusão nos passou desapercebida.

6) Marque a opção em que está correto o comentário for-
mulado sobre o termo destacado. “Cada qual tem o ar que
Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos
outros”.
a) Cada qual é locução adjetiva
b) O termo “que” é objeto indireto do verbo dar.
c) O segundo “a” é um termo catafórico de vida.
d) O pronome “se” é classificado como apassivador
e) O pronome pessoal obliquo “lhe” é objeto direto do ver-
bo dar.

7) Leia o segmento “A agulha, vendo que ela não lhe dava
resposta, calou-se também...” , assinale a opção em que
as vírgulas foram empregadas pelo mesmo motivo do seg-
mento dado.
a) “Caindo o sol, a costureira dobrou a costura...”
b) “Veio a noite do baile, e a baronesa vestiu-se.”
c) “A costureira, que a ajudou a vestir-se,levava a agulha...”
d) “Deixe-me, senhora”.
e) “...eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou
feição...”

8) Em “Anda, aprende, tola.”, a forma verbal encontra-se
no imperativo afirmativo. Se transcrevermos o segmento
passando a forma verbal para a segunda pessoa do sin-

gular do mesmo modo na forma negativa, encontraremos:
a) Não anda, não aprende, tola.
b) Não andai, não aprendei, tola.
c) Não andes, não aprendas, tola.
d) Não andes, não aprendes, tola.
e) Não ande, não aprendas, tola.

9) Em todos os fragmentos abaixo, retirados do texto, há
um pronome pessoal obliquo átono. Marque a alternativa
em que um deles apresenta função sintática diferente das
demais.
a) “Que lhe importa o meu ar?”
b) “Cada qual tem o ar que Deus lhe deu.”
c) ‘...vendo que ela não lhe dava resposta,...”
d) Ora, agora, diga-me, quem é que vai ao baile...”
e) “Onde me espetam, fico.”

10) A respeito das estruturas e dos sentidos do texto assi-
nale a opção correta.
a) Em “Não sei se disse que isto se passava em casa de
uma baronesa..” há uma oração subordinada adverbial
temporal.
b) Em “... não se ouvia mais o plic-plic-plic-plic da agulha no
pano”, o termo destacado é um pronome apassivador.
c) Se retirássemos as vírgulas de “A costureira, que a aju-
dou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho... o
sentido da frase não se alteraria.
d) No período, “...quem é que vai ao baile, no corpo da
baronesa,...” o sujeito da oração é indeterminado.
e) O predicado da oração “Agulha não tem cabeça”. É verbo-
nominal.

11) Assinale a opção em que a classe gramatical colocada
entre parênteses ao final da frase está classificando corre-
tamente o termo sublinhado.
a) Como não abro caminho para ninguém, fico onde me
espetam. (Conjunção Subordinativa Causal)
b) Insultaram-se como dois rivais. (Conjunção Subordinati-
va Conformativa)
c) Ele não só reclama como se ofende por não ir ao baile.
(Conjunção Coordenativa condicional)
d) Como começou essa briga entre vocês? (Pronome in-
definido)
e) Ele fez tudo como estava previsto. (Conjunção Subordi-
nativa Comparativa)

Texto II - Mulheres do topo da Árvore

Machado de Assis

As Melhores Mulheres pertencem aos homens mais atre-
vidos. Mulheres são como maçãs em árvores. As melhores
estão no topo. Os homens não querem alcançar essas boas,
porque eles têm medo de cair e se machucar. Preferem
pegar as maçãs podres que ficam no chão, que não são
boas como as do topo, mas são fáceis de se conseguir.
Assim, as maçãs no topo pensam que algo está errado
com elas, quando na verdade, ELES estão errados... Elas
têm que esperar um pouco mais para o homem certo che-
gar... aquele que é valente o bastante para escalar até o
topo da árvore.

12) Pode-se inferir do texto de Machado de Assis que em
relação às mulheres
a) os homens preferem as que têm personalidade e inde-
pendência,
b) as mulheres sabem que o problema são elas que não
cedem nunca.
c) só os homens mais destemidos têm acesso às mulheres
especiais.
d) as mulheres não gostam de homens atrevidos.
e) todos os homens que não sobem ao topo da árvore têm
acesso a elas.

13) Sobre o fragmento, “Assim, as maçãs no topo pensam
que algo está errado com elas...” marque a alternativa correta:
a) o período é composto por coordenação.
b) o conector “que” é um pronome relativo.
c) há uma oração com valor de objeto direto.
d) O sujeito é simples: “assim”.
e) “algo” é objeto direto do verbo pensar.

14) Marque a opção em que o termo destacado foi corre-
tamente classificado.
a) “...topo da árvore...” – complemento nominal
b) “...pertencem aos homens ...”– objeto direto preposicionado
c) “As melhores estão no topo”. – verbo de ligação
d) “...têm medo de cair ...” – objeto indireto
e) “Elas têm que esperar um pouco...” – preposição acidental

15) No fragmento “Preferem pegar as maçãs podres que
ficam no chão, que não são boas como as do topo...” os
termos destacados são classificados respectivamente em:
a) pronome demonstrativo – conjunção integrante – artigo
definido
b) artigo definido – pronome relativo – pronome demons-
trativo
c) artigo definido – conjunção adverbial final – pronome
demonstrativo
d) pronome demonstrativo – pronome relativo – pronome
pessoal oblíquo
e) pronome pessoal oblíquo – pronome relativo – prono-
me demonstrativo

GABARITO COMENTADO

1) Resposta D - Comentário: a definição de apólogo é
exatamente o que diz na alternativa D

2) Resposta C - Comentário: todas as pessoas – aqui re-
presentadas pelos objetos inanimados- têm sua função e
seu lugar no mundo. O importante é observar que as pes-
soas dependem das outras.

3) Resposta A - Comentário: o verbo ser indicando tempo e
hora não possui sujeito por isso permanece no singular.

4) Resposta D - Comentário: todas são acentuadas por
serem paroxítonas terminadas em ditongo.

5) Resposta E - Comentário: despercebida seria a pala-
vra correta = sem ser percebida; desapercebida é des-
provido de.

6) Resposta A - Comentário: Cada qual = locução pronomi-
nal. Locução = duas ou mais palavras com o valor de uma só.
b) O termo “que” é objeto direto do verbo dar.
c) O segundo “a” é um termo anafórico de vida.
d) O pronome “se” é classificado como refelxivo
e) O pronome pessoal oblíquo “lhe” é objeto indireto do
verbo dar.

7) Resposta A - Comentário: ambas são reduzidas de
gerúndio com valor circunstancial de tempo.

8) Resposta C - Comentário: o imperativo negativo é feito
a partir do presente do subjuntivo sem alteração nenhu-
ma, apenas com o acréscimo de uma palavra negativa antes
da forma verbal.

9) Resposta E - Comentário: todos são objetos indiretos e
da alternativa E é um objeto direto. Observar a regência
dos verbos das frases.

10) Resposta  B - Comentário: o SE é pronome apassiva-
dor se acompanhar verbo transitivo direto exemplificando
uma voz passiva sintetica ou pronominal.

11) Resposta A - Comentário: comomnoninicio do perío-
do e igual a já que tem valor de causa.

12) Resposta C - Comentnário: a resposta está na primei-
ra frase do texto.

13) Resposta C - Comentário: “que algo está errado com
elas” é objeto direto oracional da oração prinicpal anterior.

14) Resposta E - Comentário: que = a de é classificado
como preposição acidental.
a) “...topo da árvore...” – adjunto adnominal
b) “...pertencem aos homens ...”– objeto indireto
c) “As melhores estão no topo”. – vebo intransitivo
d) “...têm medo de cair ...” – complemento nominal

15) Resposta B - Comentário: as = umas = artigo; que = o
qual e flexões = pronome relativo; as = aquelas = pronome
demonstrativo

O fim do carnaval traz gran-
des expectativas para quem
pretende participar do concurso
dos Correios, já que o edital
poderá sair este mês, no máxi-
mo no início de abril, confor-
me havia dito o chefe de gabi-
nete da presidência da estatal,
Adeílson Ribeiro Telles. Por
conta disso, é importante que,
durante as próximas semanas,
os candidatos intensifiquem
seus estudos (leia dicas de pro-
fessores na matéria abaixo).

Apesar de o organizador
não ter sido oficialmente
definido, uma fonte ligada
à seleção disse que há gran-
de chances de o Cespe/UnB
ser oficializado. As localida-

des e o número de vagas ainda
não foram informados, mas
o chefe de gabinete havia in-
formado que todas as capi-
tais, provavelmente, serão
contempladas, e que a ofer-
ta deverá ser próxima à do
último concurso, realizado
em 2011, que teve 9.190
oportunidades, sendo 8.346
para o nível médio.

Este ano já está certo que a
maior parte das vagas será para
o nível médio, ou seja, para
carteiro, atendente e operador
de triagem e transbordo. A re-
muneração é de R$2.006,65
ou de R$1.893,50, sendo
R$1.084,35 de vencimento
inicial, R$763,80 de vale-ali-
mentação para quem traba-
lha 27 dias por mês e
R$650,65 para 23 dias e
R$158,50 de vale cesta-bási-
ca. Para carteiro, a remunera-
ção média pode chegar a cer-
ca de R$2.200, considerando

ainda outros adicionais.
A estatal tem tradição em con-

vocar muitos aprovados. Um
exemplo disso é a seleção an-
terior, que já resultou na ad-
missão de 23.688 candidatos
(2.120 no Rio de Janeiro),
sendo 3.196 para operador,
14.409 para carteiro e 6.083
para atendente. Este concurso
ainda está em validade, por
conta de uma determinação
da Justiça do Trabalho, que
prorrogou o prazo até o tér-
mino do processo, e, por con-
ta disso, os Correios continu-
am fazendo convocações.

Em 2011 os candidatos de
nível médio foram avaliados
através de prova objetiva,
composta por 60 questões,
sendo 20 de Língua Portu-
guesa, 20 de Matemática e
20 de Informática. Para car-
teiro e operador ainda hou-
ve um teste de capacidade
física laboral.

Além do nível médio, tam-
bém está confirmado que no
concurso dos Correios haverá
chances para o nível superior. A
remuneração, nesse caso, é de
R$4.962,05 ou de R$4.848,90,
sendo R$4.039,75 de vencimen-
to-base e R$763,80 de vale-ali-
mentação, para quem trabalha
27 dias por mês e R$650,65
para 23 dias e R$158,50 de vale
cesta-básica.

Ainda não foram defini-
das as especialidades que
serão contempladas, mas é
provável que sejam as mes-
mas da última seleção, rea-
lizada em 2011. Na ocasião,

os cargos foram enfermeiro
do trabalho, engenheiro de
segurança do trabalho, mé-
dico do trabalho, analista
de saúde em Medicina e
Odontologia e analista de
Correios em diversas espe-
cialidades (como advoga-
do, engenheiro, contador,
arquiteto, economista, en-
tre outras).

Em 2011, os participan-
tes foram submetidos a uma
prova objetiva, que contou
com 120 questões, sendo 50
com conteúdos de Conhe-
cimentos Básicos (distribu-
ídos nas matérias de Língua

Portuguesa, Informática, In-
glês e Administração Públi-
ca) e 70 de Conhecimentos
Específicos.

A seleção anterior também
contemplou carreiras de nível
médio/técnico: técnico de ope-
ração e de atendimentos e ven-
da. A remuneração é de
R$2.851,33 ou de R$2.738,18,
dependendo do número de dias
trabalhados e já incluindo os
auxílios. Na époa, as questões
foram de Conhecimentos Bá-
sicos (Língua Portuguesa, In-
formática, Inglês e Adminis-
tração Pública) e Conheci-
mentos Específicos.

“Os principais pontos de Informática que devem ser estudados são
Sistemas Operacionais e suítes de escritório e Internet, estes são os
conteúdos padrões. Embora pareça pouca coisa, existem variações de
software e opções de versões para cada um destes itens. Enquanto o
organizador não é informado, o último concurso (2011) serve como
uma boa fonte de estudo, mas quando for escolhida, é preciso estudar
o que a banca pede, pois cada uma tem a sua forma de criar questões.
Caso seja mesmo o Cespe/UnB, a melhor opção de estudo para o
candidato é a mesma indicada para todos os casos: estudar por provas
anteriores! Não há uma característica única para uma banca com
tanto volume de provas já realizadas. A Cespe/UnB já utilizou todas as
características comparáveis com qualquer outra banca grande ou
pequena. Até o edital sair, aconselho o candidato onstalar Office 2007
ou superior; onstalar o LibreOffice; instalar ou ter algum acesso ao
Windows 7; reunir o maior volume de provas realizadas de 2010 até
2014; resolver as questões na frente do computador.”
WAGNER BARROS, INFORMÁTICA

“O candidato deverá abordar em seus estudos itens de Matemática
Financeira, como taxas de juros simples e compostas. Também é
preciso dar atenção a problemas de aritmética que envolvem
M.D.C. e M.M.C., problemas de razão proporcional direta, inversa e
composta. Em geometria, uma boa olhada em figuras planas, áreas e
volume é essencial, pois o Cespe/UnB cobra com muita regularida-
de esses conteúdos. O Cespe/UnB costuma exigir um pouco mais
de interpretação nas questões e isso demanda um pouco mais de
atenção do candidato. O candidato deve ter uma atenção redobrada
na hora de ler o enunciado, com certeza é onde ficam a maior parte
dos reprovados nas provas aplicadas pelo Cespe. Daqui até a prova, é
preciso que o candidato deve faça uma revisão e realizar muitas
baterias de provas de concursos anteriores, principalmente o
último. Uma vez esgotadas as questões anteriores dos Correios, ele
deve procurar provas anteriores similares do organizador e continu-
ar a fazer mais exercícios. Dessa forma, ele estará conhecendo o tipo
de questão e o modo de como ela é apresentada.”
VINICIUS WERNECK, MATEMÁTICA
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Oficial Industrial Ajustador 
Mecânico  Nível Fundamental Completo  898,00  01  0  01  

Oficial Industrial Retificador  Nível Fundamental Completo e curso profissional de ferramenteiro. 898,00  01  0  01  
Oficial Industrial Torneiro 
Ferramenteiro  

Nível Fundamental Completo e curso de qualificação e aperfeiçoamento de ferramenteiro  898,00  01  0  01  

Oficial Industrial Torneiro 
Mecânico  Nível Fundamental Completo  898,00  01  0  01  

Operador de Equipamento 
Móvel  

Nível Fundamental Completo, curso de qualificação e aperfeiçoamento de Operação de 
Empilhadeira e Carteira Nacional de Habilitação categoria "D"  898,00  01  0  01  

Operador Industrial 
Máquinas  

Nível Fundamental Completo e curso de qualificação e aperfeiçoamento em Mecânica de 
Manutenção  898,00  01  0  01  

Pedreiro  
Nível Fundamental Completo e curso de qualificação e aperfeiçoamento de material 
refratário  898,00  CR  0  CR  

Servente Industrial  Nível Fundamental Completo  898,00  01  0  01  

EMPREGO  ESCOLARIDADE/ PRÉ-REQUISITO  SALÁRIO 
(R$)  

VAGAS  
AC  PCD  TOTAL  

Advogado  
Diploma ou Certificado de conclusão do curso de graduação em Direito e Registro 
definitivo na OAB.  2.435,00  CR  0  CR  

Agente de Manobras  
Diploma ou Certificado de conclusão do curso de graduação em Ciências Náuticas e 
Registro no Conselho de Classe.  2.435,00  CR  0  CR  

Analista de Comunicação 
Social  

Diploma ou Certificado de conclusão do curso de graduação em Comunicação Social 
habilitação em Jornalista e Registro no Conselho de Classe se for o caso.  2.435,00  CR  0  CR  

Analista de Recursos 
Humanos (Serviço Social)  

Diploma ou Certificado de conclusão do curso de graduação em Serviço Social e Registro 
no Conselho de Classe.  2.435,00  CR  0  CR  

Analista de Sistemas 
(Banco de Dados)  

Diploma ou Certificado de conclusão do curso de graduação em Informática/Ciência da 
Computação/ Tecnólogo em Sistemas/Engenharia da Computação/ Matemática ênfase 
em Banco de Dados com especialização(mínimo de 360 h) e Registro no Conselho de 
Classe se for o caso.  

2.435,00  CR  0  CR  

Analista de Sistemas 
(Desenvolvimento de 
Software)  

Diploma ou Certificado de conclusão do curso de graduação em Informática/Ciência da 
Computação/ Tecnólogo em Sistemas/Engenharia da Computação/ Matemática ênfase 
em Desenvolvimento de Sistemas com especialização (mínimo de 360 h) e Registro no 
Conselho de Classe se for o caso.  

2.435,00  CR  0  CR  

Analista de Sistemas 
(Desenvolvimento Web)  

Diploma ou Certificado de conclusão do curso de graduação em Informática/Ciência da 
Computação/ Tecnólogo em Sistemas/Engenharia da Computação/ Matemática com curso 
concluído em ADOBE Photoshop,ADOBE Flash, 3DSMax e ADOBE Premiere e Registro no 
Conselho de Classe se for o caso.  

2.435,00  CR  0  CR  

Analista de Sistemas 
(Suporte)  

Diploma ou Certificado de conclusão do curso de graduação em Informática/Ciência da 
Computação/ Tecnólogo em Sistemas/Engenharia da Computação/ Matemática com 
especialização (mínimo de 360 h) e Registrono Conselho de Classe se for o caso.  

2.435,00  CR  0  CR  

Analista Técnico 
(Licitações)  

Diploma ou Certificado de conclusão do curso de nível superior e Registro no Conselho de 
Classe se for o caso.  2.435,00  CR  0  CR  

Analista Técnico (Arquivo 
Técnico)  

Diploma ou Certificado de conclusão do curso de graduação em Arquivologia com Registro 
na Delegacia Re-gional do Ministério do Trabalho e Registro no Conselho de Classe.  2.435,00  01  0  01  

Analista Técnico  
(Comércio Exterior)  

Diploma ou Certificado de conclusão do Curso de graduação ou Tecnólogo em Comércio 
Exterior, Certificado de conclusão de curso de Língua Inglesa, nível intermediário, e Língua 
Espanhola, nível intermediário. 

2.435,00  CR  0  CR  

Analista Técnico (Designer)  Diploma ou Certificado de conclusão do curso de graduação em Desenho Industrial, 
Designer ou Designer Gráfico e Registro no Conselho de Classe se for o caso.  2.435,00  CR  0  CR  

Analista Técnico (Eletrônica 
ou Telecomunicações)  

Diploma ou Certificado de conclusão do curso de graduação em Engenharia Eletrônica ou 
Engenharia de Telecomunicações e Registro no Conselho de Classe.  2.435,00  CR  0  CR  

Analista Técnico (Energia 
Nuclear)  

Diploma ou Certificado de conclusão do curso de graduação em Engenharia Civil ou 
Engenharia Mecânica ou Elétrica ou Engenharia de Controle e Automação ou Arquitetura, 
com mestrado em Engenharia Nuclear e Registro no Conselho de Classe, Certificado de 
conclusão de curso de Língua Inglesa - Nível Intermediário.  

7.388,00  01  0  01  

Analista Técnico 
(Computação)  

Diploma ou Certificado de conclusão do curso de graduação em Engenharia Elétrica (com 
ênfase em Eletrônica) ou Engenharia Eletrônica ou Engenharia de Sistemas ou Engenharia 
da Computação e Registro no Conselho de Classe, Certificado de conclusão de curso de 
Língua Inglesa - Nível Intermediário.  

6.239,00  01  0  01  

Analista Técnico 
(Estatístico)  

Diploma ou Certificado de conclusão do curso de graduação em Estatística e Registro no 
Conselho de Classe.  2.435,00  CR  0  CR  

Analista Técnico (Hardware)  
Diploma ou Certificado de conclusão do curso de graduação em Engenharia Elétrica (com 
ênfase em Eletrônica) ou Engenharia Eletrônica e Registro no Conselho de Classe 
Certificado de conclusão de curso de Língua Inglesa - Nível Intermediário.  

6.239,00  01  0  01  

Analista Técnico 
(Instalação de Plataforma)  

Diploma ou Certificado de conclusão do curso de graduação em Engenharia de Controle e 
Automação ou Engenharia de Computação e Registro no Conselho de Classe. Certificado 
de conclusão de curso de Língua Inglesa - Nível Intermediário  

6.239,00  01  0  01  

Analista Técnico (Reatores)  

Diploma ou Certificado de conclusão do curso de graduação em Ciências Exatas e 
mestrado em Engenharia Nuclear (área de concentração: Engenharia de Reatores/Analise 
de Segurança) e Registro no Conselho de Classe. Certificado de conclusão de curso de 
Língua Inglesa - Nível Intermediário.  

7.388,00  01  0  01  

Analista Técnico (Relações 
Internacionais)  

Diploma ou Certificado de conclusão do curso de graduação em Relações Internacionais e, 
registro no Conselho de Classe se for o caso. Certificado de conclusão de curso de Língua 
Inglesa, nível intermediário, e Língua Espanhola, nível intermediário.  

2.435,00  CR  0  CR  

Arquiteto  
Diploma ou Certificado de conclusão do curso de graduação em Arquitetura e Registro no 
Conselho de Classe.  2.435,00  CR  0  CR  

Contador  
Diploma ou Certificado de conclusão do curso de graduação em Ciências Contábeis e 
Registro no Conselho de Classe. Certificado de conclusão de curso de Língua Inglesa - 
Nível Intermediário.  

2.738,00  01  0  01  

Professor de Educação 
Física  

Diploma ou Certificado de conclusão do curso de graduação em Educação Física e Registro 
no Conselho de Classe.  2.435,00  CR  0  CR  

Tecnólogo (Ambiental)  Diploma ou Certificado de conclusão do curso superior de Tecnólogo em Gestão Ambiental 
e Registro no Conselho de Classe.  2.435,00  CR  0  CR  

Tecnólogo (Construções 
Navais)  

Diploma ou Certificado de conclusão do curso superior de Tecnólogo em Construção Naval 
e Registro no Conselho de Classe.  2.435,00  CR  0  CR  

Tecnólogo (Logística)  Diploma ou Certificado de conclusão do curso superior de Tecnólogo em Logística 
Empresarial e Registro no Conselho de Classe.  2.435,00  CR  0  CR  

Almoxarife  Nível Médio Completo e curso de qualificação e aperfeiçoamento em almoxarife. 1.575,00  01  0  01  
Assistente Administrativo  Nível Médio Completo  1.575,00  CR  0  CR  
Programador de 
Computador  

Nível Médio Completo e curso técnico na área de informática  1.575,00  CR  0  CR  

Técnico em Secretariado  Nível Médio Completo e curso técnico em Secretariado, registro na Delegacia Regional do 
Trabalho do Ministério do Trabalho.  1.575,00  01  0  01  

Técnico em 
Telecomunicação  

Nível Médio Completo, curso técnico em telecomunicações e registro no Conselho de 
Classe.  1.575,00  CR  0  CR  

Técnico em Tratamento 
Térmico Superficial  Nível Médio Completo e curso técnico na área de Caldeiraria  1.575,00  CR  0  CR  

Técnico Industrial de 
Máquinas (Eletroerosão)  Nível Médio Completo, Curso Técnico em Mecânica e registro no Conselho de Classe.  1.575,00  01  0  01  

Técnico Projetista 
Ferramental  

Nível Médio Completo e curso de qualificação e aperfeiçoamento de AUTOCAD e registro 
no Conselho de Classe.  1.575,00  01  0  01  

Telefonista  Nível Médio Completo e curso profissional de Telefonista 1.575,00  01  0  01  
Auxiliar de Escritório  Nível Fundamental Completo  898,00  02  02  04  
Auxiliar de 
Segurança(Feminino)  

Nível Fundamental Completo e curso de qualificação e aperfeiçoamento de Segurança e 
registro profissional  898,00  01  0  01  

Auxiliar de Segurança 
(Masculino)  

Nível Fundamental Completo e curso de qualificação e aperfeiçoamento de Segurança e 
registro profissional  898,00  01  0  01  

Auxiliar de Serviços Gerais  Nível Fundamental Completo  898,00  05  0  05  
Cozinheiro  Nível Fundamental Completo  898,00  CR  0  CR  
Garçom  Nível Fundamental Completo e curso de qualificação profissional 898,00  CR  0  CR  
Mestre Construção Civil  Nível Fundamental Completo  898,00  01  0  01  
Motorista  Nível Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria "D" 898,00  CR  0  CR  

Quadro de vagas, requisitos e salários

Emgepron fecha o prazo neste domingo, 9
CCCCCIVISIVISIVISIVISIVIS     DDDDDAAAAA M M M M MARINHAARINHAARINHAARINHAARINHA | Maior parte das contratações ocorrerá no Estado do Rio de Janeiro. Remuneração de até R$7.388 mensais

Há vagas imediatas
e cadastro de reserva
em cargos de
todos os níveis

EMPREGO  
VAGAS LOCAL DE TRABALHO TIPOS DE PROVAS 

RJ SP TO T A L RJ SP PO PD AT PP AF 

Advogado  CR RJ S - S - - 

Agente de Manobras  CR RJ S - S - - 

Analista de Comunicação Social  CR RJ S - S - - 

Analista de Recursos Humanos (Serviço So-cial)  CR RJ S - S - - 

Analista de Sistemas (Banco de Dados)  CR RJ S - S - - 

Analista de Sistemas (Desenvolvimento deSoftware)  CR RJ S - S - - 

Analista de Sistemas (Desenvolvimento Web)  CR RJ S - S - - 

Analista de Sistemas (Suporte)  CR RJ S - S - - 

Analista Técnico (Licitações)  CR RJ S - S - - 

Analista Técnico (Arquivo Técnico) 01 RJ S - S - - 

Analista Técnico (Comércio Exterior)  CR RJ S S S - - 

Analista Técnico (Designer)  CR RJ S - S - - 

Analista Técnico (Eletrônica ou Telecomuni-cações)  CR RJ S - S - - 

Analista Técnico (Energia Nuclear) 01 RJ S S S - - 

Analista Técnico (Computação)  - 01 SP S S S - - 

Analista Técnico (Estatístico)  CR RJ S - S - - 

Analista Técnico (Hardware)  01 RJ S - S - - 

Analista Técnico (Instalação de Plataforma)  - 01 SP S S S - - 

Analista Técnico (Reatores)  01 RJ S S S - - 

Analista Técnico (Relações Internacionais)  CR RJ S S S - - 

Arquiteto  CR RJ S - S - - 

Contador  - 01 SP S S S - - 

Professor de Educação Física  CR RJ S - S - S 

Tecnólogo (Ambiental)  CR RJ S - S - - 

Tecnólogo (Construções Navais)  CR RJ S - S - - 

Tecnólogo (Logística)  CR RJ S - S - - 

EMPREGO  
VAGAS LOCAL DE TRABALHO TIPOS DE PROVAS 

RJ SP TO T A L A L RJ SP PO PD AT PP AF EMPREGO  
VAGAS LOCAL DE TRABALHO TIPOS DE PROVAS 

RJ SP TO T A L RJ SP PO PD AT PP AF 

Obs: PO = Prova Objetiva; PD= Prova Discursiva; PP = Prova Prática; AF= Avaliação Física; AT = Avaliação de Títulos.

EMPREGO  
VAGAS LOCAL DE TRABALHO TIPOS DE PROVAS 

RJ SP TO T A L RJ SP PO PD AT PP AF 

Auxiliar de Escritório  04 RJ S - - - - 

Auxiliar de Segurança (Feminino) 01 RJ S - - - S 

Auxiliar de Segurança (Masculino) 01 RJ S - - - S 

Auxiliar de Serviços Gerais  05 RJ S - - - - 

Cozinheiro  CR RJ S - - S - 

Garçom  CR RJ S - - - - 

Mestre Construção Civil  01 RJ S - - S - 

Motorista  CR RJ S - - S - 

Oficial Industrial Ajustador Mecânico  01 RJ S - - S - 

Oficial Industrial Retificador  01 RJ S - - S - 

Oficial Industrial Torneiro Ferramenteiro  01 RJ S - - S - 

Oficial Industrial Torneiro Mecânico 01 RJ S - - S - 

Operador de Equipamento Móvel 01 RJ S - - S - 

Operador Industrial Máquinas  01 RJ S - - S - 

Pedreiro  CR RJ S - - S - 

Servente Industrial  01 RJ S - - S - 

EMPREGO  
VAGAS LOCAL DE TRABALHO TIPOS DE PROVAS 

RJ SP TO T A L RJ SP PO PD AT PP AF 

Almoxarife  01 RJ S - - - - 

Assistente Administrativo  - CR SP S - - - - 

Programador de Computador  CR RJ S - - - - 

Técnico em Secretariado  01 RJ S - - - - 

Técnico em Telecomunicação  CR RJ S - - - - 

Técnico em Tratamento Térmico Superficial  CR RJ S - - - - 

Técnico Industrial de Máquinas (Eletroerosão)  01 RJ S - - S - 

Técnico Projetista Ferramental  01 RJ S - - S - 

Te l e f o n i s t a  01 RJ S - - S - 

Quadro de cargos, local de trabalho e tipos de provas

Legenda: AC - ampla concorrência; PCD - portadores de deficiência

SERVIÇO
Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: concursos.biorio.org.br
Posto: Posto: Posto: Posto: Posto: Fundação Bio-Rio - prédio da Bio-
Rio Concursos - Av. Carlos Chagas Filho,
791, Ilha do Fundão, Cidade Universitária

Veja o edital
do concurso
na íntegra em
nosso site

Posicione o leitor de QRCode do
seu celular na imagem acima

FD na webFD na web

Defensoria trabalha para
definir a organizadora

RRRRREMUNERAÇÃOEMUNERAÇÃOEMUNERAÇÃOEMUNERAÇÃOEMUNERAÇÃO     | Ganhos iniciais de R$15.700

Regulamento do
concurso já foi divulgado
e está disponível na
FOLHA DIRIGIDA Online

EEEEEMPRESAMPRESAMPRESAMPRESAMPRESA     FEDERALFEDERALFEDERALFEDERALFEDERAL     |

Dataprev espera
autorização de
novo concurso

As inscrições do concurso da
Empresa Gerencial de Projetos
Navais (Emgepron), vinculada
à Marinha, vão somente até as
23h59 deste domingo, dia 9, na
página eletrônica da Fundação
Bio-Rio, organizadora. São ofe-
recidas vagas imediatas, além de
cadastro de reserva, em cargos
dos níveis fundamental, médio
e superior. Algumas funções
exigem mestrado.

Os contratados serão lotados,
em sua grande maioria, no Esta-
do do Rio de Janeiro (capital,
Niterói e Itaguaí), havendo opor-
tunidades também para o Esta-
do de São Paulo (capital e Iperó).

A Emgepron publicou no Di-
ário Oficial da União da última
sexta-feira, dia 28, retificação no
edital do concurso, referente ao
requisito para analista técnico
(Comércio Exterior). O docu-

mento pode ser conferido na
FOLHA DIRIGIDA Online.

Embora a oferta seja de 31
vagas imediatas, são grandes as
chances de o cadastro de reser-
va ser bastante utilizado duran-
te o prazo de validade da sele-
ção, de um ano, prorrogável por
igual período. Os vencimentos
iniciais variam de R$898 a
R$7.388. Além disso, a empre-
sa oferece benefícios.

Os interessados devem preen-
cher o requerimento no site da
organizadora e imprimir o bo-
leto para pagamento da taxa, de
R$40 (fundamental), R$60
(médio) ou R$90 (superior).

Quem não tem acesso à inter-
net pode utilizar os computado-
res disponíveis na sede da Fun-
dação Bio-Rio, até esta sexta-fei-
ra, dia 7, das 10h às 17h, somen-
te nos dias úteis.

Os candidatos serão avaliados
por meio de prova objetiva,
marcada para o próximo dia 23,
no Rio de Janeiro (RJ), Itaguaí
(RJ), São Paulo (SP) e Sorocaba
(SP). A prova discursiva para os
cargos que exigem proficiência
de língua estrangeira será apli-
cada no mesmo dia. Ainda ha-
verá avaliação de títulos, para o
nível superior; prova prática,
para os níveis fundamental e
médio; avaliação física, para al-
gumas funções; e avaliação
médica admissional e checa-
gem de requisitos e comprova-
ção de documentos, para todos
os cargos. A contratação será pelo
regime celetista.

DPC atraiu apenas 41 candidatos
O cartão de confirmação de

inscrição, que conterá horário
e local dos exames, e a relação
dos candidatos com inscrição
homologada no concurso da
Empresa Gerencial de Projetos
Navais (Emgepron) destinado
à Diretoria de Portos e Costas
(DPC) estão previstos para o
próximo dia 14, na página ele-
trônica da Fundação Bio-Rio,

organizadora. Há apenas 41
inscritos, informou a Assesso-
ria de Imprensa da Fundação
Bio-Rio.

A seleção destina-se ao preen-
chimento de 35 vagas (além de
cadastro), sendo 18 de inspetor
naval - destinadas a oficiais da
Marinha Mercante com gradu-
ação de nível superior e que
possuam o curso de Inspetor

Naval da Autoridade Marítima
Brasileira - e 17 de vistoriador
naval, que exige graduação em
Engenharia Naval, Mecânica,
Elétrica ou em Tecnologia Na-
val, além de Curso de Vistoria-
dor Naval da Autoridade Marí-
tima Brasileira.

SERVIÇO
CarCarCarCarCartão: tão: tão: tão: tão: concursos.biorio.org.br

A Empresa de Tecnologia da
Previdência Social (Dataprev)
tem intenção de realizar um
novo concurso no segundo
semestre deste ano, e para isso
aguarda autorização do Depar-
tamento de Coordenação e
Governança das Empresas Es-
tatais (Dest), vinculado ao Mi-
nistério do Planejamento. Os
preparativos terão início logo
que sair a liberação.

Segundo o Departamento de
RH da empresa, o concurso
será para formação de cadastro
de reserva, e ainda não se sabe
se as oportunidades serão dis-
tribuídas por regiões ou por es-
tados.

A Dataprev, vinculada ao
Ministério da Previdência,  re-
alizou seu último concurso
em 2012, com oferta de 4.257
vagas em cadastro de reserva,
para cargos dos níveis médio/
técnico e superior. As vagas
foram para as regiões Sudes-
te, Centro-Oeste, Nordeste e
Sul, e o Instituto Quadrix foi
o organizador.

Após divulgar o regulamen-
to da seleção, agora a Defen-
soria Pública da União (DPU)
concentra esforços em definir
a organizadora do concurso
para defensor. o objetivo do
DPU é, segundo a Assessoria
de Imprensa, publicar o edi-
tal até junho. A princípio, o
certame deverá ser para for-
mação de cadastro de reserva,
abrangendo todo o país, já que
a carência de pessoal abrange
todos os estados.

O cargo, reconhecido como
um dos mais importantes do
país, oferece remuneração de
R$15,7 mil. Para concorrer, é
preciso, entre outros requisi-
tos, ter formação em Direito
e dois anos de atividade foren-
se, no ato da posse. De acor-
do com o regulamento inici-
al, disponível na FOLHA DI-

RIGIDA Online, os candida-
tos passarão por prova objeti-
va, quatro exames dissertati-
vos e orais, apresentação de
títulos, sindicância de vida
pregressa e apuração de de-
mais informações pessoais.

As disciplinas cobradas se-
rão Direito Administrativo,
Direito Civil, Direito Consti-
tucional, Direito do Consumi-
dor, Direito Empresarial, Di-
reito do Trabalho, Direito
Eleitoral, Direito Internacio-
nal, Direito Penal, Direito
Penal Militar, Direito Previ-
denciário e da Assistência
Social, Direito Processual Ci-
vil, Direito Processual do
Trabalho, Direito Processual
Penal, Direito Processual Pe-
nal Militar, Direito Tributário,
Direitos Humanos, Filosofia
do Direito, Noções de Ciência
Política, Princípios Institucio-
nais da Defensoria Pública e
Noções da Sociologia Jurídica.

SERVIÇO
Regulamento do concurso:Regulamento do concurso:Regulamento do concurso:Regulamento do concurso:Regulamento do concurso:
www.folhadirigida.com.br
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Caixa: pelo menos 924 mil inscrições pagas
DDDDDESESESESESTTTTTAAAAAQUEQUEQUEQUEQUE | Cargo de técnico bancário foi o que teve a maior procura - parcial aponta 908.681 inscritos

Redação e prova
objetiva estão
previstas para
30 de março

SERVIÇO
CarCarCarCarCartão técnico bancário:tão técnico bancário:tão técnico bancário:tão técnico bancário:tão técnico bancário:
www.cespe.unb.br/concursos/
caixa_14_nm
CarCarCarCarCartão superior: tão superior: tão superior: tão superior: tão superior: www.cespe.unb.br/
concursos/caixa_14_ns

TÉCNICO BANCÁRIO DA CAIXA

Até a véspera da prova para técnico bancário da Caixa Econômica Federal,
FOLHA DIRIGIDA publicará uma série de testes para ajudar na preparação dos candidatosFicha de Exercícios

FOLHA DIRIGIDA publica abaixo mais um teste
para ajudar na preparação dos candidatos do con-
curso para técnico bancário da Caixa Econômica
Federal. Abaixo, são propostas questões de Atuali-
dades, cujas afirmativas devem ser avaliadas pe-
los comandos “certo” ou “errado”.

Resolva o exercício com bastante atenção e, ao
final, conte os acertos pelo gabarito. Consulte ao
lado o quadro com a programação de testes até a
véspera das provas objetivas. Boa sorte!

JANEIRO
28/janeiro Língua Portuguesa30/janeiro MatemáticaFEVEREIRO
04/fevereiro Raciocínio Lógico06/fevereiro Atualidades e Ética11/fevereiro Legislação Específica13/fevereiro Atendimento18/fevereiro Conhecimentos Bancários20/fevereiro Língua Portuguesa25/fevereiro Matemática

27/fevereiro Raciocínio LógicoMARÇO
06/março Atualidades e Ética11/março Legislação Específica13/março Atendimento18/março Conhecimentos Bancários20/março LínguaPortuguesa25/março Conhecimentos Bancários27/março Simulado

PROJETO CAIXAProgramação:






Resolva novo teste especial de Atualidades

ATUALIDADES

A população carcerária do Brasil dobrou entre os anos
de 1995 e 2003. No meio da década de 90, havia 148.760
detentos. Hoje existem 308.304 condenados cumprin-
do pena. O deficit de vagas no sistema penitenciário teve
um aumento de 60,7% — de 80.163 vagas para 128.815.
O Brasil tem a segunda maior população carcerária da
América, com 187,7 presos para cada 100.000 habitan-
tes — os Estados Unidos da América (EUA) têm 740
para cada 100.000 habitantes.
Folha de S. Paulo, 10/7/2004, p. C1 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e conside-
rando o quadro de violência atualmente existente no país
e as características do sistema penitenciário brasileiro,
julgue os itens subsequentes.

01.Ao dobrar sua população carcerária em menos de
uma década, o Brasil prova que sua justiça tornou-se
mais ágil e que a impunidade deixou de existir no país.

02.Infere-se do texto que o Brasil tem, nos dias de hoje,
a maior população carcerária da América Latina.

03.Moderno, o sistema penitenciário brasileiro atende às
necessidades hoje existentes nessa área, o que reduz
sensivelmente os motins promovidos pelos detentos.

04.No Brasil, não há condenado cumprindo pena fora
de presídios, o que desafoga as delegacias policiais.

05.Em termos comparativos, vê-se que a proporção do
número de detentos nos EUA é significativamente mai-
or que a de brasileiros.

06.Um dos problemas mais graves dos presídios brasi-
leiros é a superpopulação carcerária, que enseja pro-
blemas que afetam a segurança pública.

07.Cenas de selvageria explícita assustaram o públi-
co brasileiro que, pela tela da TV e pelas fotos da im-
prensa, acompanhou recente motim de presidiários
em Rondônia.

08.Grande parte da população carcerária brasileira é
formada por pessoas pobres e com pouca — ou ne-
nhuma — escolaridade formal.

09.A informatização hoje existente no sistema faz que
condenados que já tenham cumprido suas penas se-
jam imediatamente postos em liberdade.

10.Nos últimos anos, a decisão governamental de acele-
rar a construção de presídios, nas diversas regiões do
país, amenizou consideravelmente o problema de falta
de vagas para os condenados que têm penas a cumprir.

11.O aumento da criminalidade, no Brasil de hoje, de-
corre de vários fatores, dos quais mostram-se expres-
sivos o tráfico e o consumo de drogas ilícitas.

12.Não há dúvida de que o Rio de Janeiro, outrora cha-
mado de Cidade Maravilhosa, transformou-se no mais
violento centro urbano brasileiro, sem comparação com
qualquer outra região metropolitana do país.

GABARITO COMENTADO - ATUALIDADES

01 - ERRADO
A ação do poder judiciário no Brasil, ainda não aten-
de ao volume de processos a serem julgados. Essa
ineficiência se dá em virtude pelo baixo número de
juízes. Outro fator, é o aumento de delitos cometidos
em grande parte pela sociedade de menor poder aqui-
sitivo.

02 - CERTO
Como é citado no texto o Brasil tem 187,7 presos por
cada 100.000 habitantes. A outra citação no texto sobre
o Estados Unidos, mas é bom lembrar que este não se
localiza na América Latina.

03 - ERRADO
É precário o sistema carcerário no Brasil, tanto os pre-
sídios federais e estaduais. Muitos deles não possuem
programas de recuperação de detentos.

04 - ERRADO
Por falta de espaço físico nos presídios muitos presos
que já foram julgados encontram-se cumprindo pena em
delegacias.

05- CERTO
Nos Estados Unidos a média é de 740 detentos para
cada 100.000 habitantes. No Brasil, esse número cai para
187,7 para cada 100.000 habitantes.

06 - CERTO
Hoje nos principais presídios dos estados o número de
detentos por metro quadrado é o dobro do programado.

07 - CERTO
Não só no estado de Rondônia, mas nos principais es-
tados onde a superpopulação carcerária está acima do
aceitável.

08 - CERTO
Hoje o percentual da população carcerária de baixo ní-
vel de escolaridade, é de 85%. Este fato demonstra que
a falta de programas  sociais para atender a população
de baixa renda.

09 - ERRADO
Entre os vários problemas do sistema carcerário é a falta
de controle do tempo de cumprimento de pena dos de-
tentos. Além de contribuir para a superpopulação da
população carcerária, também cria um clima de descon-
tentamento, fato que alimenta as rebeliões.

10 - ERRADO
Ainda é insuficiente a construção de presídios nos es-
tados e os de responsabilidades do governo federal.

11 - CERTO
Entre os vários fatores que alimentam a criminalidade
nas principais cidades no Brasil, está o tráfico de dro-
gas. Já que esse segmento alicia crianças das cama-
das mais pobres da população não só no consumo como
também na comercialização das drogas.

12 - ERRADO
Apesar do estado de Rio de Janeiro ter
um alto índice de criminalidade, outros
estados como São Paulo e Espírito San-
to possuem percentuais que ultrapassam
a do estado do Rio de Janeiro.

ÉTICA DA CEF

Com relação à ética, à moral e às virtu-
des, bem como às suas aplicações no
contexto de empresas e organizações
públicas, julgue os itens que se seguem:

01. A Uma cultura empresarial pode ser
caracterizada pela ética na medida em
que seus valores, e não as pessoas que
integram a organização ou os produtos
e serviços por ela oferecidos à socie-
dade, apresentam tal característica.

02.  Condutas éticas são aprendidas so-
mente no contexto familiar. Dessa for-
ma, um sistema de desenvolvimento, mo-
nitoramento e controle dos ambientes
interno e externo de uma organização
é ineficaz para detectar pontos que pos-
sam causar uma conduta antiética.

03. Ao analisar a ética da virtude, pes-
quisas mostram que as empresas que
possuem culturas fracas costumam pre-
zar valores como fidelidade e justiça,
enfatizando o bem-estar das pessoas
e o sentido de pertencer a algo, pro-
movendo a lealdade.

04. Pessoas são caracterizadas, en-
tre outras coisas, por suas virtudes e
pelos seus vícios, sendo que ambos
pressupõem valores que, se não fo-
rem traduzidos em ações, perdem seu
sentido.

05.  A responsabilidade pelas condutas éticas das em-
presas públicas se restringe à alta administração e aos
gerentes, pois eles são responsáveis pelas principais
decisões nas empresas.

No contexto da globalização, torna-se cada vez mais
importante fomentar e desenvolver relações éticas en-
tre parceiros de negócios, empresas e clientes, consi-
derando as relações em nível empresarial e institucio-
nal. Os códigos de ética são mecanismos utilizados nesse
desenvolvimento. A respeito da ética empresarial e pro-
fissional e da gestão ética nas empresas públicas e pri-
vadas, julgue os itens que se seguem.

06.  O fato de a empresa conseguir alcançar uma nor-
ma internacional garante uma postura ética abrangente
da empresa.

07.  O Código de Ética da CAIXA contém, fundamental-
mente, regulamentação ética de questões relativas a
transações financeiras.

08.  Um funcionário da CAIXA pode se negar a atender
um cliente que apresente comportamento irritado e in-
delicado.

09.  A nova relação de influência, na qual o líder e o se-
guidor exercem influência mútua, justifica a importância

de o líder entender e praticar modelos de comportamento
e valores éticos que estimulem seus seguidores.

10. Considere que um empregado de determinado se-
tor permita que um cliente fique, de forma injustificada, à
espera da solução de um problema enfrentando longa
fila. Nessa situação, a atitude do empregado não pode
ser considerada comportamento antiético, já que essa
situação independe de sua vontade.

Acerca das situações de conflito de interesse a que podem
estar sujeitos os servidos públicos, em razão da função
ou cargo público exercido, foram feitas as afirmativas a
seguir. Marque certo ou errado para cada uma delas

11.  O servidor público deve comunicar a ocorrência de
conflito de interesse ao seu superior hierárquico.

12. O servidor público, para resolver o conflito de in-
teresse existente, pode transferir a propriedade dos
bens relacionados ao referido conflito a sua esposa
ou filhos.

GABARITO - ÉTICA

01. E; 02. E; 03. E; 04. C; 05. E; 6.. E; 07. E; 08. C; 09. E; 10.
E; 11. C; 12. E

Os concursos da Caixa Eco-
nômica Federal já têm
924.044 inscrições confirma-
das, ou seja, que foram pa-
gas, segundo informou a As-
sessoria de Imprensa do ban-
co, na última sexta-feira, dia
28 de fevereiro. Deste total,
908.681 são para técnico
bancário, de nível médio
(69.215 no Rio de Janeiro),

e 15.363 para médico do tra-
balho e engenheiro, cargos
de nível superior (1.020 no
Estado do Rio). O número
final de inscritos será divul-
gado a qualquer momento e
estará disponível na FOLHA
DIRIGIDA Online.

A avaliação dos candida-
tos será feita através de reda-
ção e prova objetiva, previs-
tas para o dia 30 de março e
aplicadas no mesmo turno.
Serão propostas 120 questões,
sendo 14 de Língua Portugue-
sa, 36 de Conhecimentos
Básicos (Raciocínio Lógico,
Matemática, Atualidades, Ética

e Legislação Específica) e 70
de Conhecimentos Específi-
cos (Atendimento e Conhe-
cimentos Bancários). Para a
área de Tecnologia da Infor-
mação, na parte específica,
será cobrada a disciplina de
Tecnologia da Informação em
vez de Atendimento.

Para se preparar para Éti-
ca, a professora Claudete Pes-
soa aconselha que o candi-
dato leia bastante o Código
de Ética da Caixa. “Leia a lei,
que está disponível no pró-
prio site do banco e resolva
questões anteriores. A maté-
ria é tranquila, desde que haja

um estudo prévio e com cons-
ciência. A leitura da legisla-
ção é muito gostosa e são
princípios que a gente aprende
no decorrer da vida e leva
esses conceitos para a vida
pública”, disse.

De acordo com ela, o Ces-
pe/UnB (organizador da se-
leção) costuma cobrar ques-
tões que falem de um caso.
“A banca instiga o caso hi-
potético para que o candi-
dato tenha que solucionar,
aplicando o Código de Éti-
ca. Realizado o estudo da
matéria (Código de Ética,
noções, princípios e regras

aplicáveis à regra), é pratica-
mente impossível errar algu-
ma coisa.”

No entanto, a professora
lembra que, apesar da facili-
dade da disciplina, é preciso
ter atenção e não subestimá-
la. “O nervosismo é o que
leva o candidato a errar. Eu
não recomendo deixar ques-
tão em branco, pois isso pode
prejudicar o participante na
pontuação final. Se não sou-
ber a resposta, respira, leia
com cuidado e pense. Não
pode ter medo”, orientou.

Já para o nível superior,
haverá 120 questões de múl-

tipla escolha, sendo 70 de Co-
nhecimentos Básicos e 50 de
Específicos, além de duas dis-
cursivas. Nesse caso, os con-
correntes ainda passarão por
avaliação de títulos e exame
médico admissional. Os se-
lecionados nas duas seleções
serão contratados sob o regi-
me celetista. As validades são
de um ano, podendo ser pror-
rogadas por igual período.
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PRF: previsão de edital
este mês para o nível médio

RRRRREMUNERAÇÃOEMUNERAÇÃOEMUNERAÇÃOEMUNERAÇÃOEMUNERAÇÃO     | Rendimentos iniciais de R$3.689 mensais

Concurso destina-se
ao preenchimento de
216 vagas de agente
administrativo

Pedro II abre seleção para
professores em diversas áreas

PPPPPRAZORAZORAZORAZORAZO     | Inscrições começam no próximo dia 12, pelo site do colégio

Contratos terão
duração inicial de
até um ano. Remuneração
chega a R$4.699,21

Quadro de áreas de atuação

SERVIÇO
Inscrições:Inscrições:Inscrições:Inscrições:Inscrições: www.cp2.g12.br
Atendimento: Atendimento: Atendimento: Atendimento: Atendimento: Campo de São Cristóvão,
177, São Cristóvão

Funarte: saiu concurso para
2º e 3º graus. Até R$4.620

LLLLLOOOOOTTTTTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO     | Vagas no Rio de Janeiro e em mais três cidades

Quadro de vagas

Área de atuação/ 

conhecimento 
Formação 

Administração  

• Licenciatura Plena em Administração de Empresas ou habilitação 

legal equivalente ou Curso equivalente de formação para o 

Magistério reconhecido pelo MEC na área de conhecimento ou 

Bacharelado em Administração de Empresas.  

Artes Visuais  • Licenciatura Plena em Educação Artística  

Biologia  • Licenciatura Plena em Biologia  

Ciência da 
Computação  

• Licenciatura Plena em Computação ou Bacharelado em Ciência da 

Computação ou Engenharia de Computação ou Engenharia de 

Software ou Sistemas de Computação  

Desenho  

• Licenciatura Plena em Desenho e Plástica ou Licenciatura Plena 

em Educação Artística com habilitação em Desenho ou ou Licenciatura 

Plena em Matemática com habilitação em Desenho 

Direito  
• Graduação em Direito ou Especialização ou Mestrado ou 

Doutorado na área  

Ed. Física  • Licenciatura Plena em Educação Física  

Ed. Musical  
• Licenciatura Plena em Educação Musical ou Licenciatura Plena em 

Educação Artística, com habilitação em Música  

Espanhol  • Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Espanhol  

Filosofia  • Licenciatura Plena em Filosofia  

Física  • Licenciatura Plena em Física  

Francês  • Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Francês  

Geografia  • Licenciatura Plena em Geografia  

História  • Licenciatura Plena em História  

Inf. Educativa  

• Licenciatura Plena em Computação ou em Informática ou em 

Informática Educativa; ouou • Licenciatura Plena em qualquer área do 

conhecimento e Especialização em Informática Educativa ou em 
Tecnologia Educacional ou Educação Tecnológica ou em Tecnologias 

Aplicadas à Educação ou em Mídias na Educação ou em Educação a 

Distância; ou ou • Graduação em Computação ou em Informática ou em 

Pedagogia e e Especialização em Informática Educativa ou em 

Tecnologia Educacional ou Educação Tecnológica ou em Tecnologias 

Aplicadas à Educação ou em Mídias na Educação ou em Educação a 
Distância  

Inglês  • Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Inglês  

Matemática  • Licenciatura Plena em Matemática  

Português  • Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Português  

Química  • Licenciatura Plena em Química  

Sociologia  
• Licenciatura Plena em Sociologia ou Licenciatura Plena em 
Ciências Sociais  

1º Segmento do 

Ensino 
Fundamental  

• Normal Superior; ouou • Curso Superior de Pedagogia com 
habilitação em Magistério para as Séries Iniciais; ou ou • Formação de 

Professores de 1a a 4a série do Ensino Fundamental, em nível 

médio, e e Licenciatura Plena (Ensino Fundamental); ou ou • Formação 

de Professores de 1a a 4a série do Ensino Fundamental, em nível 

médio, e e Curso Superior de Pedagogia  

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
VENCIMENTO INICIAL 

EM 2014 

Apresentar diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, vide 
Anexo II, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no devido Conselhode Classe, 

quando for o caso. 
R$ 100,00 R$ 4.247,82 

QUADRO DE VAGAS

ÁREA CARGOS 
LOCALIZAÇÃO RIO DE 

JANEIRO / RJ 

VAGAS

AMPLA 
CONC. 

PORT. 
DEF 

TOTAL DE 
VAGAS 

Administração e Finanças 

PTS I - Contador Rio de Janeiro / RJ 1 - 1 

Administração e Planejamento Rio de Janeiro / RJ 4 1 5 

PTS I -Administração e Planejamento 

Rio de Janeiro / RJ 3 - 3 

São Paulo / SP 2 - 2 

Belo Horizonte / MG 2 - 2 

Brasília / DF 2 - 2 

Arte, Cultura e Educação Profissional de Artes Cênicas - Instrutor Circense Rio de Janeiro / RJ 4 1 5 

Saúde 
PTS II - Psicólogo Rio de Janeiro / RJ 1 - 1 

PTS II - Fisioterapeuta Rio de Janeiro / RJ 1 - 1 

Arte e Cultura 

PTS II Rio de Janeiro / RJ 2 - 2 

PTS III Rio de Janeiro / RJ 3 - 3 

PTS - Cenógrafo Rio de Janeiro / RJ 1 - 1 

TOTAL DE VAGAS 26 2 28 

 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
VENCIMENTO 

INICIAL EM 2014 

Certificado de conclusão de curso de ensino médio (antigo segundo grau) ou certificado devidamente 

registrado de conclusão de curso de ensinomédio técnico (antigo segundo grau profissionalizante), 

expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 

R$ 70,00 R$ 2.818,02 

QUADRO DE VAGAS

ÁREA CARGOS 
LOCALIZAÇÃO RIO 
DE JANEIRO / RJ 

VAGAS

AMPLA 
CONC. 

PORT. 
DEF 

TOTAL 

DE 
VAGAS 

Arte e Cultura Contrarregra 
São Paulo / SP 1 - 1 

Brasília / DF 1 - 1 

Administração 

Assistente Administrativo 

Rio de Janeiro / RJ 4 1 5 

São Paulo / SP 1 - 1 

Belo Horizonte / 
MG 

1 - 1 

Brasília / DF 1 - 1 

Operacional Administrativo Rio de Janeiro / RJ 4 1 5 

Assistente Técnico Rio de Janeiro / RJ 4 - 4 

Finanças Assistente Financeiro Rio de Janeiro / RJ 3 - 3 

TOTAL DE VAGAS 20 2 22 

BB inscreve técnicos e
graduados para até R$9.614

OOOOOFERFERFERFERFERTTTTTAAAAA     | Concurso para 456 vagas em cadastro de reserva

AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHOAUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHOAUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHOAUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHOAUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO
Remuneração Inicial: R$ 3.673,08 (três mil seiscentos e setenta e três reais e oito
centavos). Requisitos Básicos: certificado de conclusão ou diploma de curso técnico de
nível médio ou de qualificação de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho, expedido por ins-
tituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos
Estaduais de Educação. Registro no Conselho Regional de Enfermagem.
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais.

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOTÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOTÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOTÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOTÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Remuneração Inicial: R$ 4.748,23 (quatro mil setecentos e quarenta e oito reais e vinte
e três centavos).
Requisitos Básicos: certificado de conclusão ou diploma de curso técnico de nível médio
de Segurança do Trabalho, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério
da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Registro Profissional
expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais.

ENFERMEIRO DO TRABALHOENFERMEIRO DO TRABALHOENFERMEIRO DO TRABALHOENFERMEIRO DO TRABALHOENFERMEIRO DO TRABALHO
Remuneração Inicial: R$ 5.713,68 (cinco mil setecentos e treze reais e sessenta e oito
centavos).
Requisitos Básicos: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de
curso de graduação de nível superior em Enfermagem, possuir diploma ou certificado de
conclusão de curso de especialização em Enfermagem do Trabalho, em nível de pós-
graduação, reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). Registro no Conselho Re-
gional de Enfermagem.
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHOENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHOENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHOENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHOENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Remuneração Inicial: R$8.707,19 (oito mil setecentos e sete reais e dezenove centa-
vos). Requisitos Básicos: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado,
de curso de graduação de nível superior em Engenharia, ou em Arquitetura, e diploma ou
certificado de conclusão de curso de especialização em Engenharia de Segurança do
Trabalho, nível de pós-graduação Lato Sensu, fornecidos por instituição de ensino reco-
nhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro no respectivo Conselho.
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais.

MÉDICO DO TRABALHOMÉDICO DO TRABALHOMÉDICO DO TRABALHOMÉDICO DO TRABALHOMÉDICO DO TRABALHO
Remuneração Inicial: 6.734,15 (seis mil setecentos e trinta e quatro reais e quinze
centavos).
Requisitos Básicos: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de
curso de graduação de nível superior em Medicina, possuir diploma ou certificado de
conclusão de curso de especialização em Medicina do Trabalho, em nível de pós-gradu-
ação ou possuir diploma ou certificado de residência médica em área de concentração
em Saúde do Trabalhador ou denominação equivalente, reconhecida pela Comissão Nacional
de Residência Médica do Ministério da Educação, ambos ministrados por universidade ou
faculdade que mantenha curso de graduação em Medicina, reconhecidos pelo Ministério
da Educação (MEC). Registro no Conselho Regional de Medicina.
Jornada de Trabalho: 30 horas semanais.

Quadro de cargos e requisitos

O Colégio Pedro II abre pro-
cesso seletivo para professores
substitutos, cujas inscrições co-
meçam a partir do próximo dia
12. Os profissionais serão remu-
nerados de acordo com a titu-
lação: os graduados receberão
R$2.764,45; com aperfeiçoa-
mento, R$2.874,67; com espe-
cialização, R$3.017,58; com
mestrado, R$3.599,50; e com
doutorado, R$4.699,21.

De acordo com o edital, os
contratos serão de até um ano,
prorrogáveis a critério da Admi-
nistração, e os convocados cum-
prirão carga semanal de traba-
lho de 40h. Serão selecionados
professores de Administração,
Artes Visuais, Biologia, Ciência
da Computação, Desenho, Di-
reito, Educação Física, Educação
Musical, Espanhol, Filosofia, Fí-
sica, Francês, Geografia, Histó-
ria, Informática Educativa, In-
glês, Matemática, Português,
Química, Sociologia e 1º Seg-
mento do Ensino Fundamental.

As inscrições deverão ser fei-
tas no site da instituição, a par-
tir das 10h do dia 12 até as 16h
do próximo dia 21. Quem não
tiver acesso à internet poderá
utilizar o terminal de atendi-
mento, das 10h às 16h, somen-
te nos dias úteis.

Para efetivar o cadastro, deve-
se imprimir a Guia de Recolhi-
mento da União (GRU), no va-
lor de R$20, e efetuar o paga-
mento da taxa de inscrição, em
qualquer agência do Banco do
Brasil, até o dia 21 de março. A
lista dos candidatos com a ins-
crição validada será divulgada no
dia 31 deste mês.

Para pedir a isenção da taxa,
o interessado tem apenas os dias
12 e 13 deste mês, das 10h às 16h,
por meio de formulário dispo-
nível no Protocolo-Geral do co-
légio, indicando o Número de
Identificação Social (NIS), atri-
buído pelo CadÚnico. A análi-
se dos pedidos será publicada, no
site, em 18 de março.

Etapas - Os candidatos pas-
sarão por três etapas: redação ou

texto para análise de qualifica-
ção profissional, entre os dias 9
e 12 de abril; entrevista com foco
pedagógico, entre 24 de abril e
3 de maio; e análise curricular,
cujos títulos devem ser entregues
nos dias 5 e 6 de maio.

CONTRARREGRA: cCONTRARREGRA: cCONTRARREGRA: cCONTRARREGRA: cCONTRARREGRA: certificado, devidamente registrado, de
curso de nível médio completo, fornecido por instituição de ensino
reconhecida pelo MEC, e registro na DRT.

ASSISASSISASSISASSISASSISTENTE ADMINISTENTE ADMINISTENTE ADMINISTENTE ADMINISTENTE ADMINISTRATRATRATRATRATIVTIVTIVTIVTIVO: cO: cO: cO: cO: certificado, devidamen-
te registrado, de curso de nível médio completo, fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo MEC.

OPERAOPERAOPERAOPERAOPERACIONAL ADMINISCIONAL ADMINISCIONAL ADMINISCIONAL ADMINISCIONAL ADMINISTRATRATRATRATRATIVTIVTIVTIVTIVO: O: O: O: O: certificado, devidamente
registrado, de curso de nível médio completo, fornecido por ins-
tituição de ensino reconhecida pelo MEC, acrescido de certifi-
cação de conhecimento técnico em informática.

ASSISTENTE TÉCNICO:ASSISTENTE TÉCNICO:ASSISTENTE TÉCNICO:ASSISTENTE TÉCNICO:ASSISTENTE TÉCNICO: certificado, devidamente registra-
do, de curso de nível médio completo, fornecido por instituição
de ensino reconhecida pelo MEC.

ASSISTENTE FINANCEIRO: ASSISTENTE FINANCEIRO: ASSISTENTE FINANCEIRO: ASSISTENTE FINANCEIRO: ASSISTENTE FINANCEIRO: certificado, devidamente re-
gistrado, de curso de nível médio completo, fornecido por insti-
tuição de ensino reconhecida pelo MEC.

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO:ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO:ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO:ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO:ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO: diploma, devida-
mente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível
superior em Administração, Economia ou Ciências Contábeis,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
MEC, e comprovação de
registro no Órgão de Classe competente.

CONTCONTCONTCONTCONTADOR: ADOR: ADOR: ADOR: ADOR: diploma, devidamente registrado, de conclusão
de curso de graduação de nível superior em Ciências Contá-
beis, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida
pelo MEC, e comprovação de registro no Órgão de Classe com-
petente.

PROFISSIONAL TÉCNICO SUPERIOR I:PROFISSIONAL TÉCNICO SUPERIOR I:PROFISSIONAL TÉCNICO SUPERIOR I:PROFISSIONAL TÉCNICO SUPERIOR I:PROFISSIONAL TÉCNICO SUPERIOR I: diploma, devi-

damente registrado, de conclusão de curso de graduação de
nível superior em Administração, Economia ou Ciências Contá-
beis, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida
pelo MEC, e comprovação de
registro no Órgão de Classe competente.

PROFISSIOAL DE ARTES CÊNICAS - INSTRUTOR CIR-PROFISSIOAL DE ARTES CÊNICAS - INSTRUTOR CIR-PROFISSIOAL DE ARTES CÊNICAS - INSTRUTOR CIR-PROFISSIOAL DE ARTES CÊNICAS - INSTRUTOR CIR-PROFISSIOAL DE ARTES CÊNICAS - INSTRUTOR CIR-
CENSE:CENSE:CENSE:CENSE:CENSE: diploma, devidamente registrado, de conclusão de
curso de graduação de nível superior em qualquer área, forne-
cido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

PSICÓLOGO:PSICÓLOGO:PSICÓLOGO:PSICÓLOGO:PSICÓLOGO: diploma, devidamente registrado, de conclusão
de curso de graduação de nível superior em Psicologia, forne-
cido por instituição de ensino superior reconhecida
pelo MEC.

FISIOFISIOFISIOFISIOFISIOTERAPEUTTERAPEUTTERAPEUTTERAPEUTTERAPEUTA:A:A:A:A: diploma, devidamente registrado, de con-
clusão de curso de graduação de nível superior em Fisioterapia,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
MEC.

CENÓGRAFO:CENÓGRAFO:CENÓGRAFO:CENÓGRAFO:CENÓGRAFO: diploma, devidamente registrado, de conclu-
são de curso de graduação de nível superior em Ciências Hu-
manas e Sociais, fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo MEC, e comprovação de registro na DRT.

PTS II (Profissional Técnico Superior II): PTS II (Profissional Técnico Superior II): PTS II (Profissional Técnico Superior II): PTS II (Profissional Técnico Superior II): PTS II (Profissional Técnico Superior II): diploma,
devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação
de nível superior em Ciências Humanas e Sociais, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

PTS III (Profissional Técnico Superior III): PTS III (Profissional Técnico Superior III): PTS III (Profissional Técnico Superior III): PTS III (Profissional Técnico Superior III): PTS III (Profissional Técnico Superior III): diploma,
devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação
de nível superior em Ciências Humanas e Sociais, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

Quadro de requisitos

REGIÃO   UF   CIDADE DE OP DE OPÇÃO E LOCAL DE DE PROVAS  
CARGOS/VAGAS

AET TST ET EST MT

  SUDESTE    

Espírito Santo(ES)  Vitória(ES)  0 2 0 0 10 

Minas Gerais (MG)  Belo Horizonte(MG)  4 5 2 6 10 

Rio de Janeiro(RJ)  Rio de Janeiro(RJ) 4 2 2 6 10 

São Paulo(SP)  São Paulo(SP)  8 8 2 8 30 

São Paulo(SP)  Ribeirão Preto(SP) 8 8 2 8 30 

LEGENDAS: AET - Auxiliar de Enfermagem do Trabalho; TST - Técnico de
Segurança do Trabalho; ET - Enfermeiro do Trabalho; EST - Engenheiro de
Segurança do Trabalho; MT - Médico do Trabalho

Quadro de vagas no Rio de Janeiro

Estarão abertas na próxima se-
gunda-feira, dia 10, as inscrições
para o concurso da Fundação
Nacional de Artes (Funarte), que
tem oferta inicial de 50 vagas em
cargos dos níveis médio e superi-
or. O maior quantitativo é para o
Rio de Janeiro (39), e o restante está
distribuído por São Paulo, Belo
Horizonte e Brasília. O edital,
publicado na última sexta, dia 28,
pode ser consultado na FOLHA DI-
RIGIDA Online

No nível médio, há vagas para
assistente administrativo (oito),
assistente financeiro (três), assis-
tente técnico (quatro), contrarre-
gra (duas) e operacional adminis-
trativo (cinco). E no superior, há

oportunidades para o cargo de
administração e planejamento
(cinco), cenógrafo (uma), profis-
sional de artes cênicas (cinco) e
profissional técnico superior (17).

As remunerações são de
R$3.191,02 para o nível médio e
de R$4.620,82 para o superior, já
inclusos os R$373 de auxílio-ali-
mentação. A carga de trabalho será
de 40 horas semanais.

As inscrições serão aceitas no site
da Fundação Getúlio Vargas (FGV),
organizadora, a partir das 14h de
10 de março até o dia 3 de abril. As
taxas são de R$70 para o nível médio
e de R$100 para o superior. Pedi-
dos de isenção serão aceitos até o
dia 13 do mesmo mês, no mes-

mo endereço eletrônico.
As provas objetivas serão rea-

lizadas em 11 de maio. Serão 50
questões para o nível médio e 70
para o superior. Os candidatos
a profissional de Artes Cênicas/
instrutor circense  também fa-
rão exames práticos. O concur-
so será válido por um ano, po-
dendo dobrar, quando mais va-
gas poderão surgir. A contrata-
ção ocorrerá pelo regime esta-
tutário, que assegura estabilidade
empregatícia aos servidores.

SERVIÇO
Edital:Edital:Edital:Edital:Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições e isenção: Inscrições e isenção: Inscrições e isenção: Inscrições e isenção: Inscrições e isenção: http://
fgvprojetos.fgv.br/concursos/funarte

Saiu um novo concurso do
Banco do Brasil (BB), para 456
vagas em cadastro de reserva, nos
níveis médio/técnico e superior.
Há oferta para auxiliar de enfer-
magem do trabalho, técnico de
segurança do trabalho, enfermei-
ro do trabalho, engenheiro de
segurança do trabalho e médico
do trabalho.

As remunerações são de
R$4.580,40 para auxiliar de en-
fermagem, R$5.655,55 para téc-
nico de segurança do trabalho,
R$6.621 para enfermeiro do tra-
balho, 7.641,47 para médico do
trabalho e 9.614,51 para enge-
nheiro de segurança do
trabalho,par acarga de 40h sema-
nais. Os valores incluem
R$397,36 de cesta-alimentação
e R$509,06 de vale-refeição. O
banco ainda oferece possibilidade
de ascensão e desenvolvimento
profissional; participação nos lu-
cros ou resultados, nos termos da
legislação pertinente e acordo
sindical vigente; vale-transporte;
auxílio-creche; auxílio a filho com
deficiência; plano odontológico;
assistência médica (planos de
saúde); e previdência privada.

A seleção tem validade de um
ano, prorrogável por igual perí-
odo, o que facilita a admissão de
muitos aprovados. As oportuni-
dades são para todas as capitais,
além de Ribeirão Preto, no inte-
rior de São Paulo. No Rio de Ja-
neiro há 24 vagas, sendo duas
para técnico, quatro para auxili-
ar (ambos exigindo nível médio/
técnico), duas para enfermeiro,
seis para engenheiro e dez para
médico (superior).

As demais vagas estão distri-
buídas pelo Acre (quatro), Sergi-
pe (quatro), Alagoas (quatro),
Amapá (quatro), Rondônia (qua-
tro), Roraima (quatro), Tocantis
(quatro), Mato Grosso do Sul
(cinco), Paraíba (sete), Pará (12),
Espírito Santo (12), Maranhão
(12), Pernambuco (12), Mato
Grosso (12), Piauí (12), Rio
Grande do Norte (12), Goiás (13),
Amazonas (14), Ceará (17),
Bahia (20), Rio Grande do Sul (21),
Santa Catarina (21), Minas Gerais
(27), Paraná (28), Brasília (35),
São Paulo capital (56) e Ribeirão
Preto (56).

As inscrições já estão abertas,
no site da Fundação Cesgranrio,
e são aceitas até o dia 20 deste
mês. A taxa é de R$45 para o ní-
vel médio/técnico e de R$83 para

o superior.
Os membros de família de bai-

xa renda inscritos no CadÚnico
podem pedir a isenção, no site da
organizadora, até o dia 10 de mar-
ço. Os deficientes devem enviar
ainda, via Sedex, um laudo mé-
dico (original ou cópia autenti-
cada), à Fundação Cesgranrio, até
o último dia de inscrições.

Os candidatos serão avaliados
no dia 4 de maio por meio de 70
questões objetivas, sendo 30 de
Conhecimentos Básicos e 40 de

SERVIÇO
Edital: Edital: Edital: Edital: Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições:Inscrições:Inscrições:Inscrições:Inscrições: www.cesgranrio.org.br/
concursos
Envio de documentosEnvio de documentosEnvio de documentosEnvio de documentosEnvio de documentos
(deficientes):  (deficientes):  (deficientes):  (deficientes):  (deficientes):  Departamento de
Concursos da FUNDAÇÃO CESGRANRIO,
Rua Santa Alexandrina, 1011 - Rio
Comprido - Rio de Janeiro - CEP  20261-
903 (mencionando Seleção Externa -
BANCO DO BRASIL S.A. - SESMT - EDITAL Nº
01 - 2014/001)

Conhecimentos Específicos, e re-
dação. Os classificados serão con-
tratados pelo regime celetista.

Após o recesso de Carnaval, é
grande a expectativa pelo anda-
mento do processo de contrata-
ção da organizadora do concur-
so da Polícia Rodoviária Federal
(PRF) para 216 vagas de agente
administrativo (nível médio).
Atualmente, o procedimento en-
contra-se com a Consultoria Ju-
rídica do Ministério da Justiça,
e a expectativa é que nos próxi-
mos dias já haja uma definição
da instituição que ficará à frente
da seleção. A previsão do depar-
tamento é de que o edital de aber-
tura do concurso seja divulgado
este mês e as provas aplicadas em
maio. O objetivo é homologar o
concurso em junho, antes, por-
tanto, do período eleitoral, que
começa em 5 julho, para que os
aprovados possam ser nomeados
ainda este ano.

O cargo de agente administra-
tivo da PRF é voltado para quem
possui o ensino médio completo.
A remuneração é de R$3.689,77,
já computados os R$373 referen-

tes ao auxílio-alimentação. Além
disso, as contratações são feitas pelo
regime estatutário, que dá direito
à estabilidade. A carga de trabalho
é de 40 horas semanais.

A definição da organizadora do
concurso é aguardada com ansie-
dade por muitos dos que estão se
preparando para participar da se-
leção, tendo em vista que ela é fun-
damental para direcionar melhor
os estudos. Especialistas, e até
mesmo parte dos futuros candida-
tos, apostam na contratação do
Cespe/UnB, que organizou o úni-
co concurso já realizado para a área
administrativa da PRF, em 2012.
Nos últimos anos, o organizador
de Brasília tem sido responsável
por todos os concursos no âmbi-
to do Ministério da Justiça.

Na seleção de 2012, foram co-
brados conhecimentos de Língua
Portuguesa, Ética e Conduta Pú-
blica, Legislação Relativa à PRF,
Noções de Informática, de Mate-
mática, de Direito Constitucional,
de Direito Administrativo e de Es-
tatística. A seleção foi composta
por provas objetivas e investiga-
ção social e/ou funcional, etapas
que serão mantidas para o novo
concurso. O coordenador-geral de
Recursos Humanos do departa-

mento, inspetor Adriano Furta-
do, já afirmou inclusive que o
objetivo é aplicar as provas em
todas as capitais do país.

Vagas – A distribuição das va-
gas do concurso ainda será defi-
nida com base no levantamen-
to que está sendo realizado sobre
a demanda de pessoal nos esta-
dos e também no resultado do
concurso de remoção interna
dos atuais servidores do departa-
mento, que será promovido.

De acordo com a chefe subs-
tituta da Divisão de Concursos da
PRF, Tatiana Campos, a oferta de-
verá ser proporcional à deman-
da de cada estado.

Isso reforça o hipótese de mais
vagas para o Rio de Janeiro, que,
segundo representantes das ca-
tegorias administrativa e polici-
al, é o estado que conta com a
maior parcela de servidores ad-
ministrativos (mais de 100 de um
total de cerca de 550) e ainda
sofre com a possibilidade de
muitas aposentadorias.

Na seleção de 2012, as vagas (67
de agente administrativo e quatro
para cargos de nível superior) fo-
ram todas para Brasília. Para agente
administrativo, houve 18.059 ins-
critos (269,54 por vaga).
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Empregos & Estágios
Notas

MPF: vagas de
estágio até esta
sexta, dia 7

Encerram-se nesta sexta,
dia 7, as inscrições para está-
gio em Arquitetura do Ministé-
rio Público Federal (MPF) no Rio
de Janeiro. As chances são ofe-
recidas na Procuradoria Regi-
onal da República da 2ª Região
(PRR2) e Procuradoria da Re-
pública no Rio de Janeiro (PR/
RJ). Para concorrer, os univer-
sitários devem ter cursado,
pelo menos, 40% da graduação
em Arquitetura.

Ao se inscrever, o candidato
deve comparecer com identidade
e CPF (original e cópia), decla-
ração de escolaridade e docu-
mento da instituição de ensino
que comprove o cumprimento de
40% da carga horária ou dos cré-
ditos. Os aprovados atuarão di-
retamente nas obras de reforma
de um imóvel de 18 andares no
Centro do Rio, onde será a futu-
ra sede da Procuradoria.

Os estagiários deverão cum-
prir jornada de 20 horas sema-
nais e receberão uma bolsa-
auxílio no valor de R$800, além
de auxílio-transporte. Os inte-
ressados devem comparecer
ao órgão.
■ ■ ■ ■ ■ Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: Rua Uruguaiana, 174,
sala 802, Centro, Rio de Janeiro, das
9h às 17h.

BTG Pactual
recruta para vagas
de trainee

O BTG Pactual segue com
inscrições para o Programa de
Estágio Technology Internship
Program. São oferecidas opor-
tunidades para atuação nos es-
critórios do Rio de Janeiro e de
São Paulo. O programa busca
recrutar jovens talentos para
atuarem na área de Tecnologia
da Informação aplicada ao mer-
cado financeiro.

Podem participar estudantes
com graduação prevista em até
dois anos nos cursos de Tec-
nologia ou de Engenharia (Elé-
trica, Eletrônica, Mecatrônica,
Mecânica e da Computação).
Além disso, é desejável que os
candidatos tenham Inglês fluente.

Quem quiser participar deve
cadastrar currículo no site da
empresa até o dia 16 de março.
Neste site, também é possível
encontrar todos os detalhes do
programa.
■ ■ ■ ■ ■ Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: http://zeus.e-
hunter.com.br/pactual/view/
frameset.asp

TIM seleciona
para programa
de estágio

A TIM segue com inscrições
para vagas em Programa Está-
gio Sem Fronteiras. Estão abertas
mais de 100 vagas no Rio de
Janeiro, São Paulo, Santo André,
Campinas, Belo Horizonte, Bra-
sília, Curitiba, Porto Alegre, Sal-
vador, Recife e Belém. Há chan-
ces para universitários das áreas
de Administração, Análise de
Sistemas, Ciências (Contábeis,
da Computação e Econômicas),
Comunicação Social (Publicida-
de e Propaganda, Jornalismo e
Relações Públicas), Design,
Desenho Industrial, Direito, En-
genharia (Cartográfica, Civil, da
Computação, de Produção, de
Telecomunicações, Elétrica e
Eletrônica), Estatística, Geogra-
fia, Informática, Marketing, Ma-
temática, Pedagogia, Psicologia,
Relações Internacionais e Sis-
temas de Informação.

Para os cursos de Engenha-
ria, TI e Estatística, a previsão de
formatura é julho de 2017. Já, para
os demais cursos, os interessa-
dos devem se formar até julho de
2016. Os estudantes recebem
bolsa-auxílio compatível com o
mercado, smartphone com linha
funcional e internet ilimitada, vale-
refeição, vale-transporte, assis-
tências médica e odontológica,
além do seguro de vida.

A carga horária do programa
pode ser de 20 ou 30 horas se-
manais. Os interessados devem
cadastrar currículo no site da
empresa, através dos links “So-
bre a TIM, Carreira, Oportunida-
des, Programa Estágio Sem
Fronteiras”, até o dia 16 de março.
■ ■ ■ ■ ■ Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: www.tim.com.br

Rede Compão recruta para
250 vagas no Rio e Niterói
Cargos de auxiliar
chapeiro, auxiliar
suqueiro, atendente
e auxiliar lancheiro

RRRRREQUISITOSEQUISITOSEQUISITOSEQUISITOSEQUISITOS     | Ensino fundamental e idade acima de 18 anos

PGM-RJ inscreve para estágio
em Direito a partir do dia 15

PPPPPRAZORAZORAZORAZORAZO     | Interessados podem se inscrever até o dia 13

A rede de lanchonetes Compão
seleciona 250 novos funcionári-
os nas cidades do Rio de Janeiro
e Niterói. Todas as oportunidades
são efetivas. As vagas oferecidas
são para os cargos de auxiliar
chapeiro, auxiliar suqueiro, aten-
dente e auxiliar lancheiro. Os
candidatos deve ter o ensino fun-
damental completo e idade su-
perior a 18 anos.

A empresa busca funcionários
dinâmicos e com disponibilidade

de horário. É considerado um di-
ferencial, no momento da seleção,
se o candidato possuir, também,
experiência na função desejada.

O processo seletivo é compos-
to por duas etapas: análise curri-
cular e entrevista individual. Após
a entrevista, serão realizados,
pelo setor de Recursos Humanos,
testes e dinâmicas.

Os funcionários contratados
seguirão para treinamento, que
dura cerca de uma semana e que
acontece na própria loja onde o
funcionário irá trabalhar. Os se-
lecinados receberão salários com
valores a partir de R$750, que
variam de acordo com a função,
mais vale-transporte, alimenta-
ção no local e plano de saúde, este

último oferecido após seis me-
ses de contrato.

O gerente de Recursos Huma-
nos da Compão, Leonardo Car-
doso, fala sobre as chances de cres-
cimento oferecidas pela empre-
sa a seus colaboradores. “Cerca de
90% dos funcionários trabalham
conosco há mais de dez anos. Isso
comprova nossa política de inves-
timento no recrutamento inter-
no. Todo mês são realizadas ava-
liações mensais, onde acontece
a promoção”, explica. Os interes-
sados devem enviar currículo,
com foto, por e-mail.

SERVIÇO
Inscrições:Inscrições:Inscrições:Inscrições:Inscrições: rhcompao@yahoo.com.br

Lojas Riachuelo: inscrições para
vagas em Programa de Trainees 2014

AAAAATUAÇÃOTUAÇÃOTUAÇÃOTUAÇÃOTUAÇÃO     | Início das atividades está previsto para agosto

Novelis recebe cadastros para
o Engineering Development Program

SSSSSALÁRIOALÁRIOALÁRIOALÁRIOALÁRIO     | Funcionários receberão R$5.200 mensais

SERVIÇO
Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: concursos.rio.rj.gov.br

Estão abertas as inscrições para
o 33º Exame de Seleção da Pro-
curadoria Geral do Município do
Rio de Janeiro (PGM-RJ). As
chances são para universitários
do curso de Direito.

Para participar, o estudante
deverá cursar, no mínimo, o sex-
to período da graduação. Já no ato
da convocação, é preciso cursar,
pelo menos, o sétimo período da
faculdade e, em hipótese alguma,
poderá ter concluído o curso.

A bolsa-auxílio mensal é de
R$946,66 mais auxílio-transpor-
te no valor de R$132. A carga ho-

rária é de 25 horas semanais e os
selecionados podem estagiar nos
seguintes locais: Câmara Munici-
pal-CMRJ, Procuradoria Geral do
Município-PGM/RJ ou Procurado-
ria Geral do Município-PGM/RJ
(Procuradoria Administrativa).

A taxa de inscrição é de R$30 e
deverá ser paga, até às 16h do dia
14 de março, nos seguintes ban-
cos: Banco do Brasil, Santander,
Banco do Estado do Rio Grande
do Sul, Banco Brasília, Caixa Eco-
nômica Federal, Bradesco, Itaú,
Banco Mercantil do Brasil, HSBC,
Banco Safra, Citibank e Bancoob.

A seleção será composta por
provas objetiva e discursiva, am-
bas de caráter eliminatório. Serão
abordadas as seguintes disciplinas:
Direito Civil, Direito Constituci-
onal e Direito Processual Civil. A
prova objetiva constará de 20 ques-
tões de múltipla escolha. Interes-
sados devem preencher ficha de
inscrição disponível no site da
Prefeitura do Rio e efetuar o pa-
gamento da taxa. As inscrições
seguem até o dia 13 de março.

SERVIÇO
Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: www.riachuelo.com.br/
trainee

Estão abertas as inscrições para
o Programa de Trainees 2014 da
Riachuelo. As oportunidades são
voltadas para jovens graduados ou
pós-graduados entre julho de 2010
e julho de 2014, nos cursos de
Administração, Economia, Moda,
Comunicação Social, Engenharia
e áreas correlatas.  O programa tem
duração entre 12 e 18 meses e
oferece três possibilidades de car-
reira: gerente de loja, gerente de
produto e gerente de planejamen-
to. As inscrições devem ser efetu-
adas até o dia 20 de março.

A empresa oferece aos seus trai-
nees salário compatível com o
segmento mais assistências mé-
dica e odontológica, seguro de
vida, previdência privada, vale-
refeição e participação nos lucros
e resultados da empresa.

O processo seletivo é compos-
to por sete etapas, sendo: inscrições,
análise eletrônica de currículos,
testes online, dinâmicas de grupo,
painel de competências com ges-
tores, entrevista final com a dire-
toria e entrega de documentos para
admissão. O início das atividades

está previsto para agosto.
O Programa de Trainees da

Riachuelo prepara jovens empre-
endedores para atuar no varejo de
moda. Atualmente, cerca de 90%
dos executivos da rede iniciaram
carreira por intermédio do pro-
grama. Os interessados devem
cadastrar currículo através do site
da rede. As inscrições devem ser
efetuadas até o dia 20 de março.

SERVIÇO
Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: www.ciclonovelis.com.br

A Novelis, empresa que atua no
segmento de laminados e em re-
ciclagem de alumínio, abre ins-
crições para a segunda edição do
Engineering Development Pro-
gram (EDP), seu programa de de-
senvolvimento de engenheiros.
As vagas permanecem abertas até
24 de março.

Com o objetivo de formar pro-
fissionais com experiência técni-
ca para o negócio da empresa e
acelerar o desenvolvimento da
carreira, este ano, o programa ofe-
rece dez vagas para engenheiros
(mecânicos, eletricistas, metalur-
gistas, industriais, de automação,
de materiais e de produção) para

as plantas de Pindamonhangaba
e Santo André, ambas no Estado
de São Paulo.

Podem concorrer engenheiros
graduados entre dezembro de
2011 e janeiro de 2014 nos cur-
sos de Engenharia de Controle e
Automação; Materiais; Elétrica;
Mecânica; Metalúrgica; Industrial
e Produção. Além da formação,
é preciso Inglês fluente e regis-
tro no Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia (Crea) ati-
vo. Experiência internacional e/
ou participação em atividades
extra acadêmicas serão conside-
radas um diferencial.

Os contratados irão atuar nas

áreas de reciclagem, refusão, la-
minação a quente e a frio, lami-
nação de folhas, acabamento, ma-
nutenção, tecnologia, suprimen-
tos e negócios de reciclagem. De
acordo com a Novelis, os funci-
onários receberão salário de
R$5.200 mais benefícios como
refeição, assistências médica e
odontológica, seguro de vida, es-
tacionamento, auxílio-creche e
previdência privada complemen-
tar. Os interessados devem se ins-
crever, até 24 de março, pelo site
da empresa.

Rio: Residência em Medicina
de Família e Comunidade
Inscrições a partir
das 10h do dia 14 de
março, até o dia
17 do mesmo mês

DDDDDURAÇÃOURAÇÃOURAÇÃOURAÇÃOURAÇÃO     | Programa dura dois anos

AGENTES DE INTEGRAÇÃO: 2.401 VAGAS DE ESTÁGIO
NOS NÍVEIS MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR NO RIO

FUNDAÇÃO MUDES | 416 VAGAS

NÍVEL SUPERIOR
Administração • Administração - habilitação em Marketing • Análise de Sistemas •
Análise e Desenvolvimento de Sistemas • Arquitetura e Urbanismo • Biologia •
Ciências Contábeis • Ciência da Computação • Ciências Econômicas • Ciências
Sociais • Comércio Exterior • Comunicação Social • Direito • Economia • Edificações
• Educação Física • Engenharia • Engenharia Civil • Engenharia Elétrica • Estatística
• Farmácia • Física • Gastronomia • Gestão de Serviços • Gestão de Turismo •
Gestão em Marketing • Hotelaria • Informática • Letras • Marketing • Marketing
e Vendas • Matemática • Normal • Nutrição • Pedagogia • Psicologia • Química
• Redes de Computadores • Secretariado • Sistemas de Informação • Tecnologia
da Informação • Tecnologia em Gestão de Logística • Tecnologia em Produção Audiovisual
• Tecnologia em Turismo e Hotelaria • Turismo • Web
NÍVEIS MÉDIO E TÉCNICO
Administração • Contabilidade • Edificações • Educação de Jovens e Adultos •
Eletrônica • Eletrotécnica • Enfermagem • Estética • Estruturas Navais • Formação
de Professores • Guia de Turismo • Informática • Máquinas Navais • Mecatrônica
• Nível médio • Produção em Audiovisual • Programação Web • Propaganda e
Marketing •  Publicidade • Publicidade e Propaganda • Química •  Redes e Sistemas
• Segurança do Trabalho • Telecomunicações • Turismo

CIEE | 1.985 vagas

NNNNNÍVELÍVELÍVELÍVELÍVEL S S S S SUPERIORUPERIORUPERIORUPERIORUPERIOR
Administração de Empresas • Arquitetura e Urbanismo • Arquivologia • Astronomia
• Ciências Atuariais • Ciências Biológicas • Ciências Contábeis • Ciências Econômicas
• Comércio Exterior • Comunicação Social • Desenho Industrial • Design • Direito
• Educação Física • Enfermagem • Estatística •  Engenharia • Engenharia de Produção
• Farmácia • Física • Fisioterapia • Fonoaudiologia • Geologia • Informática •
Matemática • Medicina Vetrinária • Nutrição • Pedagogia •  Psicologia • Saúde •
Secretariado • Telecomunicações • Tecnologia em Gestão de Marketing • Tecnologia
em Gestão de Recursos Humanos • Tecnologia em Logística • Tecnologia em Sistemas
de Informação • Turismo
NNNNNÍVEISÍVEISÍVEISÍVEISÍVEIS M M M M MÉDIOÉDIOÉDIOÉDIOÉDIO     EEEEE T T T T TÉCNICOÉCNICOÉCNICOÉCNICOÉCNICO
Administração • Análises Clínicas • Contabilidade • Design • Edificações • Elétrica/
Eletrônica • Eletromecânica • Eletrônica • Eletrotécnica • Enfermagem • Informática
• Logística • Mecânica • Mecatrônica • Meio Ambiente • Química •   Saúde Bucal
• Segurança do Trabalho • Turismo

ENDEREÇOS
CCCCCIEEIEEIEEIEEIEE | Rio de Janeir | Rio de Janeir | Rio de Janeir | Rio de Janeir | Rio de Janeirooooo - Centro - Rua da Constituição, 67 - Tel (21) 3535-4545;
Flamengo - Rua Marquês de Abrantes, 55, Prédio JW, 5º andar, sala 500 - Tel (21)2266-
7962; Madureira - Av. Ministro Edgard Romero, 807 - Tel (21) 24813568; Campo
Grande     - Centro Universitário Moacyr Sreder Bastos- Rua Engenheiro Trindade, 229
- Tel (21) 2415-1282; Piedade - Universidade Gama Filho - Rua Manoel Vitorino, 625
- Tel (21) 2595-1350; Realengo - UCB - Av. Santa Cruz, 1.631 - Tel (21) 3159-
4625; Rio Comprido - Unicarioca - Av. Paulo de Frotin, 568 - Tel (21) 2215-6989;
Barra da Tijuca - Centro Empresarial Barra Shopping, Estácio Campus Tom Jobim - Av.
das Américas, 4.200, bloco 11 - Tel (21) 3150-3145
• Barra MansaBarra MansaBarra MansaBarra MansaBarra Mansa - Rua Dr. Mário Ramos, 145, loja 2, Centro, Tel (24) 3326-0429
• Cabo FCabo FCabo FCabo FCabo Frioriorioriorio - Estrada Perynas, s/nº - Tel (22) 2643-4085
• Cam Cam Cam Cam Campospospospospos - Rua Alberto Torres, 427, lojas 1 e 2, Centro - Tel (22) 2724-2230
• DuqDuqDuqDuqDuque de Caxiasue de Caxiasue de Caxiasue de Caxiasue de Caxias - Rua Elias Francisco Paris, 343, 3º andar, Jardim 25 de
Agosto - Tel (21) 2672-1949
• Nit Nit Nit Nit Niterói erói erói erói erói - Rua Marquês de Olinda, 101, Centro - Tel.: (21) 2622-5510
• No No No No Novvvvva Fa Fa Fa Fa Friburgoriburgoriburgoriburgoriburgo - Rua Luiz Spinelli, 27, sala 203, Centro – Tel (22)2523-7438
• NoNoNoNoNovvvvva Iguaçua Iguaçua Iguaçua Iguaçua Iguaçu - Rua Profª Venina Correa Torres, 230, Sala 608, Centro – Tel
(21)2667-3405
•PPPPPeeeeetrópolistrópolistrópolistrópolistrópolis - Av. Dom Pedro I, 374, Centro - Tel (24) 2243-4873 ou (24) 2243-
9706
• RRRRResendeesendeesendeesendeesende - Rua Nicolau Taranto, 197, loja 2, Bairro Comercial - Tel (24)3354-
1410
• TTTTTrês Riosrês Riosrês Riosrês Riosrês Rios - Rua Barão de Entre Rios, 343, Centro - Tel (24)2255-1499 ou (24)
2252-2790
• MacaéMacaéMacaéMacaéMacaé - Rua Visconde de Quissamã, 242, loja B, Centro - Tel (22) 2759-1247
ou (22) 2772-1842
• VVVVVolta Rolta Rolta Rolta Rolta Redondaedondaedondaedondaedonda - Rua Quarenta, 20, sala 214 - Tel (24) 3342-0816 | www.ciee.org.br
FFFFFUNDAÇÃOUNDAÇÃOUNDAÇÃOUNDAÇÃOUNDAÇÃO M M M M MUDESUDESUDESUDESUDES | | | | | Rio de Janeiro: Rio de Janeiro: Rio de Janeiro: Rio de Janeiro: Rio de Janeiro: Centro (sede) - Av. Nilo Peçanha, 11/
504 - Tel (21) 3094-1181 - 9h30 às 17h30 • Realengo - Av . Santa Cruz, 1.631,
Universidade Castelo Branco - Tel (21) 3216-7724 - 10h às 20h • Jacarepaguá -
Rua Araguaia, 3, Faculdade Signorelli, Freguesia - Tel (21) 3312-3094 - 10h às 20h;
Campo Grande - Estrada da Caroba, 685, Faculdade de Campo Grande (Feuc) - Tel
(21) 3408-8450 (ramal 8518) - 9h às 14h; Engenho Novo - Rua Vinte e Quatro de
Maio, 797, Centro Universitário Celso Lisboa; 2º entrada: Av. Marechal Rondon, 2.538
- Tel (21) 3289-4744 - 14h30 às 19h30
• NitNitNitNitNiteróieróieróieróierói - Av. Amaral Peixoto, 71, salas 1.010/ 1.012 - Tel (21)2621-4351/ (21)
2613-6985 - 9h às 17h
• São GonçaloSão GonçaloSão GonçaloSão GonçaloSão Gonçalo - Rua Doutor Feliciano Sodré, 167, sala 314, Centro - (21) 2712-
5615 - 9h às 17h
• VVVVVolta Rolta Rolta Rolta Rolta Redonda edonda edonda edonda edonda - Rua Embaixador Assis Chateaubriand, 18, Aterrado - Tel (24)
3345-0737 - 9h às 17h
• Macaé Macaé Macaé Macaé Macaé - Rua Conde de Araruama, 301, 2º andar, Centro - (22) 2791-7227 - 9h
às 17h

A Secretaria Municipal de Ad-
ministração da Prefeitura do Rio
de Janeiro inscreve para a Pro-
va de Seleção à Residência Mé-
dica para o ano de 2014 – Resi-
dência em Medicina de Família
e Comunidade. As inscrições de-
verão ser efetuadas a partir do
dia 14 de março, às 10h, até dia
17 de março.

São oferecidas, incialmente,
duas vagas para a Clínica da Fa-
mília e Centro Municipal de Saú-
de do Município do Rio de Janeiro.
A duração do programa é de dois
anos e a carga horária será esta-
belecida de acordo com a legis-
lação específica da Comissão Na-
cional de Residência Médica.

A taxa de inscrição é de R$60
e deverá ser paga, até dia 18 de
março, às 16h, nos bancos: Ban-

co do Brasil, Santander, Banco do
Estado do Rio Grande do Sul,
Banco Brasília, Caixa Econômi-
ca Federal, Bradesco, Itaú, Banco
Mercantil do Brasil, HSBC, Ban-
co Safra, Citibank ou Bancoob.

O processo seletivo será com-
posto por prova objetiva, com 100
questões de múltipla escolha, e
abordará assuntos como Clínica
Médica, Cirurgia Geral, Obstetrí-
cia/Ginecologia, Pediatria e Me-
dicina Preventiva e Social. A pre-
visão é de que a prova seja reali-
zada dia 23 de março, em local e
horário a serem confirmados. O
resultado da prova será divulga-
do nos site da Prefeitura do Rio.

Interessados deverão preencher
fica de inscrição, que estará dis-
ponível a partir do dia 14 de
março, no site da Prefeitura do
Rio e efetuar o pagamento da taxa
de inscrição.

SERVIÇO
Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: http://concursos.rio.rj.gov.br
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Rioprevidência: últimos dias
para níveis médio e superior

CCCCCRONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMA     | Avaliação objetiva será aplicada em 13 de abril

Assistente
previdenciário é
o destaque: 2º
grau e até R$2.866

NNNNNÍVELÍVELÍVELÍVELÍVEL     SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR     |

AgeRio abre
inscrições na
segunda, 10

Câmara-Rio: preparativos
avançam a partir do dia 10

PPPPPLANOLANOLANOLANOLANO     DEDEDEDEDE C C C C CARARARARARGOSGOSGOSGOSGOS     | Foram criadas 169 vagas

DDDDDAAAAATTTTTASASASASAS     |

Fundação Saúde
libera lista e
gabarito no dia 17

AAAAAVVVVVALIAÇÕESALIAÇÕESALIAÇÕESALIAÇÕESALIAÇÕES     |

Quissamã tem
provas no sábado
e domingo

Cargo 
VAGAS Área de formação              

Qualificação Mínima 
Carga 

Horária 
Remuneração 

Classe A, Padrão I R D NI 

Especialista 
em 

Previdência 
Social 

Perfil 1 22 2 7 
Graduação Completa em 
qualquer nível superior 

40H 
R$4.879,96 

(Vencimento-Base)    
+                 

até R$1.463,99,00     
( GDA *)             

+                  
até R$975,99         

(AQ**) 

Perfil 2 2 0 0 

Graduação Completa em Nível 
Superior em Ciências Contábeis 

e registro ativo no Conselho 
Regional de Contabilidade 

(CRC). 

40H 

Perfil 3 2 0 0 

Graduação Completa em Nível 
Superior em Ciências de 

Computação ou Formação 
Correlata 

40H 

Assistente Previdenciário 37 3 10 Nível Médio Completo 40H 

R$1.859,03 
(Vencimento-Base)    

+                  
até R$557,71         

( GDA *)             
+                  

até R$185,90         
(AQ***) 

Remuneração: Os valores acima receberão um reajuste de 16,18% em julho de 2014  
(Lei Complementar nº 154 de 25/11/2013) 

Quadro de vagas

SERVIÇO
Edital: Edital: Edital: Edital: Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: www.ceperj.rj.gov.br
Posto com internet: Posto com internet: Posto com internet: Posto com internet: Posto com internet: Avenida Carlos
Peixoto, 54, térreo, Botafogo, Rio de Janeiro
Documentos (deficientes eDocumentos (deficientes eDocumentos (deficientes eDocumentos (deficientes eDocumentos (deficientes e
isenção): isenção): isenção): isenção): isenção): Avenida Carlos Peixoto, 54,
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Imprensa Oficial-RJ define
logo os detalhes do concurso

EEEEEXPECTXPECTXPECTXPECTXPECTAAAAATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA     | Oferta e especialidades dependem do presidente
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Iabas: inscrições seguem
abertas até 23 deste mês

GGGGGANHOSANHOSANHOSANHOSANHOS     | Iniciais são de até R$6.261 mensais

Comlurb: convocados mais
200 aprovados para gari

CCCCCHAMADASHAMADASHAMADASHAMADASHAMADAS     | Ao todo, foram 200 habilitados

O resultado preliminar da pro-
va objetiva e o gabarito definiti-
vo do concurso para a Fundação
Saúde serão divulgados no dia 17
de março e, assim que forem li-
berados, estarão disponíveis na
FOLHA DIRIGIDA Online.

Os candidatos fizeram questões
de Língua Portuguesa, Sistema Único
de Saúde (SUS), Conhecimentos
Específicos e Raciocínio Lógico (este
último conteúdo não cairá para os
técnicos e médicos). Será aprovado
quem estiver dentro dos critérios
estabelecidos no anexo II do edital.

De 25 a 31 de março, será rea-
lizada a avaliação de títulos e,
depois, ainda haverá o exame
médico pré-admissional. O resul-
tado final deverá ser publicado
no dia 7 de abril. Os seleciona-
dos serão contratados sob o re-
gime celetista. O prazo de vali-
dade será de um ano, podendo
ser prorrogado por igual período.

Novo concurso - Ainda neste
semestre, será realizada uma nova
seleção para a Fundação Saúde, de
acordo com o que havia dito o
secretário de Estado de Saúde,
Marcos Musafir. Segundo ele, ha-
verá oportunidades para as áreas
de assistência e de atendimento,
mas os cargos ainda não foram de-
finidos. A intenção é homologar
o concurso antes do período elei-
toral (que se inicia em 5 de julho),
para que a fundação possa contra-
tar os aprovados ao longo do ano.

Seguem abertas, até o dia 23
de março, as inscrições do proces-
so seletico para o Instituto de
Atenção Básica e Avançada à Saú-
de (Iabas). São oferecidas 18 va-
gas, sendo 12 para técnico de
enfermagem, que exige o nível
médio/técnico na área, e oito para
médico, que requer o superior,
além do registro profissional. Os
salários iniciais são de
R$1.280,06 e R$6.261,64, respec-
tivamente.

Para se inscrever, é preciso
acessar o site da organizadora,
a Bio-Rio, ou se dirigir ao pos-
to de atendimento disponível,
para realizar a inscrição presen-
cialmente. O funcionamento é
nos dias úteis, das 9h às 17h. A
taxa é de R$50 para técnico e
R$85 para médico, devendo ser
paga, por meio de boleto ban-
cário, até 24 de março, em qual-
quer banco.

Os participantes serão subme-
tidos a provas objetivas, que se-
rão aplicadas no dia 30 de mar-
ço, e terão que enfrentar 50 ques-

tões de múltipla escolha, sen-
do dez de Língua Portuguesa,
dez de Noções Básicas de Infor-
mática, dez de Programa de
Saúde nas Escolas e nas Creches
e 30 de Conhecimentos Especí-
ficos. Em seguida, ainda have-
rá avaliação de títulos (somen-
te para os médicos), a ser reali-
zada de 9 a 11 de abril, e entre-
vista técnica (para todos os par-
ticipantes), em 12 de abril.

Os selecionados serão contra-
tados sob o regime celetista e
lotados nas unidades do Progra-
ma Saúde na Escola (PSE). Como
o instituto é uma Organização
Social (OS), os selecionados não
serão servidores públicos, mas
sim funcionários do Iabas. O pro-
cesso seletivo tem prazo de vali-
dade de um ano, podendo ser
prorrogado por igual período.

Às 23h59 deste domingo, dia
9, encerrará, no site da Fundação
Ceperj, o prazo de inscrição no
concurso do Fundo Único de Pre-
vidência Social do Estado do Rio
de Janeiro (Rioprevidência). No
posto, na Zonal Sul do Rio, os in-
teressados podem cadastrar-se
somente nestas quinta e sexta-fei-
ras, 6 e 7, das 10h às 16h. Nesse
caso, o candidato deve estar mu-
nido de identidade original e CPF.

São oferecidas 85 vagas, sen-
do 50 para assistente previden-
ciário, de nível médio, e 35 para
especialista previdenciário, de
nível superior. Os rendimentos
são de até R$2.866,64 e
R$7.095,94, respectivamente,
para carga de trabalho de 40
horas semanais. Os classificados
serão contratados pelo regime
estatutário, com estabilidade.

A taxa é de R$80, para assis-
tente, e de R$100, para especi-
alista. Os resultados dos pedi-
dos de isenção foram publica-
dos na última quinta-feira, 27,
e poder ser consultados na FO-
LHA DIRIGIDA Online.

Após cadastrarem-se, os de-
ficientes devem enviar, via Se-
dex, um laudo médico original
à organizadora. O documento
pode ser entregue também pre-
sencialmente, na sede da Fun-

dação Ceperj, até a próxima ter-
ça, dia 11 de março.

Para o cargo de especialista,
podem concorrer os graduados
em qualquer área, com exceção
de quatro vagas, destinadas a quem
tem o 3º grau em Ciências Con-
tábeis (duas) e em Ciências da
Computação (duas).

A remuneração para assisten-
te é composta por salário-base,
de R$1.859,03, gratificação de de-
sempenho de atividade (GDA),
de R$557,71, e auxílio-alimenta-
ção, de R$264, resultando em
contracheque de R$2.680,74.
Para quem tem o nível superior,
o salário é de R$2.866,64, inclu-
indo o adicional de qualificação,
de R$185,90.

Já o especialista terá rendimen-
to inicial de R$6.607,95, incluindo
o salário-base, de R$4.879,96, a
GDA, de R$1.463,99, e o auxílio-
alimentação, de R$264.

Para os pós-graduados, há um
adicional de qualificação, de
R$244, resultando em remune-
ração de R$6.851,95; para o fun-
cionário com mestrado é de
R$488, possibilitando rendimen-
to de R$7.095,95; e para quem tem
doutorado, de R$975,99, com re-
muneração de R$7.583,94.

Os candidatos às vagas de as-
sistente serão avaliados por meio
de 70 questões objetivas, no dia
13 de abril, e os interessados no
cargo de especialista, a 80 ques-
tões objetivas e redação, no dia 30
de março. O concurso tem vali-
dade de dois anos, prorrogável por
igual período.

Com o término do carnaval, a
expectativa é que sejam defini-
das logo as vagas do primeiro
concurso da história da Impren-
sa Oficial do Estado do Rio de
Janeiro, localizada em Niterói. O
quantitativo e as especialidades
dos cargos dependem da aprova-
ção do presidente da empresa,
Haroldo Zager, o que deverá ocor-
rer nos próximos dias.

Como divulgado anteriormen-
te, já se sabe que a seleção abran-
gerá as áreas administrativa, in-
dustrial e gráfica, em todos os
níveis de escolaridade. Os cargos
contemplados serão assistentes
I, II e III, técnico e analista. Sabe-
se, ainda, que serão oferecidas
vagas imediatas, havendo tam-
bém cadastro de reserva, para ser

utilizado durante o prazo de va-
lidade da seleção, que deverá ser
de dois anos, prorrogável por igual
período.

Para as chances da área gráfica
haverá uma prova prática, na sede
da Imprensa Oficial. A Fundação
Ceperj será a organizadora da
seleção. Os salários variam de
R$1.480,74 a R$3.387,75, e os
funcionários terão direito a assis-
tência médico-odontológica e au-
xílios-alimentação, creche, filho
excepcional e funeral, além de
cesta básica, vale-transporte e tri-
ênios. A contratação será pelo re-
gime celetista.

A diretora administrativa e fi-
nanceira, Valéria Meira, falou
sobre a necessidade de pessoal da
Imprensa Oficial, que está em

plena expansão, após os investi-
mentos na área gráfica. “Muitas
pessoas da nossa equipe se apo-
sentaram. Existe a necessidade de
repor essa mão-de-obra qualifi-
cada. A empresa passou por mo-
dernização, conta com equipa-
mentos gráficos de ponta e pre-
cisa de pessoal para operar o
maquinário e atender ao gover-
no do estado”, afirmou.A Impren-
sa Oficial é a empresa de servi-
ços gráficos do governo do Esta-
do do Rio, responsável pela pu-
blicação do Diário Oficial. Além
disso, atende à produção gráfica
de instituições públicas de todo
o estado com materiais de utili-
dade pública, como cartilhas,
banners, cartazes e folders para
conscientização.

Serão abertas na próxima segun-
da-feira, 10, as inscrições do con-
curso para a Agência de Fomento
do Estado do Rio de Janeiro (Age-
Rio) - vinculada à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Eco-
nômico, Energia, Indústria e Ser-
viços. São oferecidas inicialmen-
te 15 vagas, distribuídas pelos
cargos de analista de desenvolvi-
mento (dez), advogado (três) e
engenheiro (duas). Haverá forma-
ção de cadastro de reserva.

O cargo de analista de desen-
volvimento, cuja remuneração é
de R$4.804,18 (30h semanais),
requer formação superior em
qualquer área. Os advogados de-
vem ter, além de graduação em
Direito, registro ou inscrição na
OAB. Já a função de engenheiro é
aberta a quem tem formação em
Engenharia Civil e registro ou ins-
crição na entidade profissional
competente. Para ambos, os ren-
dimentos iniciais são de
R$7.007,06, para 40h semanais de
trabalho. Todos os valores já in-
cluem R$377,94 de vale-alimen-
tação e R$527,12 de vale-refeição.

As inscrições serão aceitas pelo
site da Fundação Dom Cintra (or-
ganizadora), a partir das 10h de 10
de março, até as 23h59 de 10 de
abril. Após preencher a ficha, os
candidatos devem imprimir o
boleto e efetuar o pagamento da
taxa, de R$75 para todos os cargos.

SERVIÇO
Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: www.domcintra.org.br

A Companhia de Limpeza Ur-
bana (Comlurb) do Rio de Janei-
ro divulgou na última quinta-
feira, 27 de fevereiro, nova con-
vocação de aprovados no concur-
so para gari, realizado este ano,
para a tomada de posse. Ao todo,
foram chamados 200 habilitados.
Os concursados deverão compa-
recer nos dias 10 e 11 de março
na Gerência de Seleção de Pessoas
(GGS) da Comlurb, obedecendo
a escala, que pode ser conferida
na FOLHA DIRIGIDA Online.

Todos terão que apresentar a
seguinte documentação: ficha de
cadastro no concurso (original);
duas fotos 3x4 (iguais); original
e uma cópia da carteira de traba-
lho; original e uma cópia da car-
teira de identidade; original e uma
cópia do CPF; original e uma có-
pia do título de eleitor e do com-
provante da última votação (1º e
2º turnos); original e uma cópia
do PIS ou Pasep (caso não possua,
solicitar extrato de PIS na Caixa
Econômica Federal); original e
duas cópias da certidão de nasci-

mento (se solteiro) ou casamen-
to (se casado) do candidato.

Também é preciso apresentar
original e duas cópias da certidão
de nascimento dos filhos menores
de 18 anos (homem) e 21 anos (mu-
lher); original e uma cópia do cer-
tificado militar; original e uma có-
pia do comprovante de vacinação
dos filhos até sete anos de idade;
original e uma cópia de declaração
escolar dos filhos sete anos ou mais;
original e uma cópia da declaração
de escolaridade ou diploma esco-
lar do candidato; original e uma
cópia do comprovante de Residên-
cia em seu nome (última conta de
luz, gás, água ou telefone), onde
conste o endereço completo, inclu-
sive CEP; além de caneta esferográ-
fica azul ou preta (para preenchi-
mento de ficha médica).

SERVIÇO
Listagem com a convocação:Listagem com a convocação:Listagem com a convocação:Listagem com a convocação:Listagem com a convocação:
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A Câmara de Vereadores do
Rio de Janeiro voltou do reces-
so no último dia 17 de feverei-
ro. Durante as duas semanas de
trabalho antes do carnaval, a
Casa trabalhou na definição
das comissões de trabalho.
Com tudo resolvido, a expecta-
tiva é que a partir da próxima
segunda-feira, 10, os preparati-
vos finais para o concurso se-
jam intensificados.

No novo Plano de Cargos da
Casa, foram criadas 169 vagas
para serem preenchidas por
meio de concurso. Mas não
necessariamente todas serão
oferecidas em um primeiro
momento. As oportunidades são
para assistente técnico legisla-
tivo, com exigência de apenas
nível médio, assistente técnico
legislativo com especialidade,
para quem tem nível médio/
técnico (várias áreas), e no ní-
vel superior, as vagas serão para
as carreiras de analista legisla-
tivo (graduação em qualquer

área), analista legislativo com
especialidade (nas áreas de Di-
reito, Administração, Medicina
e Assistência Social, entre ou-
tras), consultor legislativo (su-
perior em qualquer área) e con-
sultor com especialidade (supe-
rior em diversas áreas).

A tendência é de que as vagas
sejam divididas em dois editais.
O primeiro deverá contar com
61 oportunidades, sendo 43 para
técnico sem especialidade, 15
para analista legislativo sem
especialidade e outras três para
consultor legislativo sem espe-
cialidade. As vagas restantes
devem ser preenchidas com a
divulgação de outro edital, ain-
da sem previsão.

A remuneração dos servido-
res de nível superior será de
R$6.615,64. Já no nível mé-
dio, será de R$5.307,82. O
concurso será organizado pela
Secretaria Municipal de Ad-
ministração do Rio de Janei-
ro (SMA-Rio).

Serão aplicadas no próximo sá-
bado, dia 8, a partir das 14h, e
domingo, 9, com início às 9h e 14h,
as provas do concurso para a  Pre-
feitura de Quissamã. O edital de
convocação encontra-se disponível
no site do Instituto Nacional de
Concurso Público (INPC), organi-
zador, onde também deve ser reti-
rado o cartão de confirmação, que
indica o local dos exames.

Além de Quissamã, haverá ava-
liação em Macaé e Campos dos
Goytacazes. O candidato deverá
comparecer ao local das provas, com
antecedência de uma hora do ho-
rário, munido do comprovante de
confirmação de inscrição , de docu-
mento original de identificação
oficial com foto e de caneta esfero-
gráfica de tinta azul ou preta.

Até o fechamento desta edição, as
provas estavam mantidas, embora
houvesse rumones de suspensão do
concurso pela Justiça. Por conta dis-
so, o INCP divulgou uma nota em
seu site, confirmando os exames para
sábado (8) e domingo (9), confor-
me o cargo. O concurso tem oferta
de 70 vagas, em cargos de todos os
níveis de escolaridade, com rendi-
mentos de R$937,35 a
R$12.185,66. O número de inscri-
tos ainda não foi divulgado.

SERVIÇO
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Edital dos Bombeiros deve sair este mês
IIIIINFNFNFNFNFORMAÇÃOORMAÇÃOORMAÇÃOORMAÇÃOORMAÇÃO | Segundo fonte ligada à cúpula da corporação, a Funcefet, que será a organizadora, já tem o edital pronto

Oferta deve ser de
até 1.060 vagas de
guarda-vidas e
soldado combatente

NNNNNOOOOOVVVVVOOOOO     EDITEDITEDITEDITEDITALALALALAL     |

Concurso da
PM sai depois
de 25 de maio

PPPPPOLÍCIAOLÍCIAOLÍCIAOLÍCIAOLÍCIA C C C C CIVILIVILIVILIVILIVIL     |

Papiloscopista:
100 vagas para
graduados

DDDDDEFINIÇÃOEFINIÇÃOEFINIÇÃOEFINIÇÃOEFINIÇÃO     |

Proderj aguarda
aval da Seplag para
abrir concurso

Expectativa é grande quanto ao concurso do Corpo de Bombeiros do RJ

SOLDADO E GUARDA-VIDAS DOS BOMBEIROS

O estudo antecipado e a resolução de muitos
exercícios são as principais recomendaçõesFicha de Exercícios

Resolva teste de Língua Portuguesa
Aqueles que estão ansiosos pelo tão aguar-

dado concurso para soldado combatente e guar-
da-vidas do Corpo de Bombeiros do Estado do
Rio de Janeiro não podem perder o entusiasmo.
É preciso intensificar os estudos. Resolva novo
teste abaixo proposto de Língua Portuguesa. Ao
final, confira o gabarito.

LÍNGUA PORTUGUESALÍNGUA PORTUGUESALÍNGUA PORTUGUESALÍNGUA PORTUGUESALÍNGUA PORTUGUESA

Judiciário e o combate à violência

(adaptado) (walter nunes da
silva júnior, o globo, 27/10/2007)

A morosidade do Judiciário, que está diretamente asso-
ciada ao sentimento de impunidade, se reaviva sempre que
algum caso de corrupção é denunciado ou o autor de um
homicídio bárbaro é solto, apesar de o senso comum apontar
para a grave ameaça que este representa à sociedade. É
um tema recorrente que desafia os magistrados a identifi-
car causas e buscar soluções.

O ponto de partida é a análise da duração do processo
judicial, com a discussão das diversas noções de “tempo
razoável” para a magistratura, mídia, sociedade, o Parla-
mento e o empresariado. O debate dessa questão nasce
da necessidade de se buscar um entendimento comum
sobre um problema cuja solução envolve vários fatores e
atores, entre os quais os juízes. (....)

Certamente, os diversos níveis de complexidade de uma
causa são determinantes na duração do processo. Aqueles
contra o crime organizado, pelas inúmeras conexões e ativida-
des ilícitas envolvidas, não podem ser resolvidos com a mes-
ma rapidez que se espera quando se trata de um furto sim-
ples. O inadmissível é que um processo, de qualquer nature-
za, esteja em tramitação pelos tribunais há mais de uma déca-
da, o que não é tão raro de ocorrer em nosso país.

Algumas causas dessa morosidade são conhecidas. A
permanência de um processo penal anacrônico. Chega-
mos ao ponto em que a sentença do juiz é um “nada jurí-
dico”, porque há inúmeras maneiras de fazer transferir-se
o seu cumprimento.

Os juízes federais estão empenhados em mudar essa situ-
ação. A reforma do Processo Penal é uma das iniciativas mais
importantes para pôr fim ao sentimento de impunidade. (....)

Rever os critérios estabelecidos para a decretação da pri-
são preventiva, redefinir o papel da fiança e dotar a sentença
condenatória de primeiro grau de maior eficácia são algumas
das medidas fundamentais para minorar a sensação de impu-
nidade que angustia a todos. A apreciação dessas matérias é
um compromisso dos parlamentares para com a sociedade.

01. No primeiro parágrafo do texto, seu autor defende a
idéia de que:
a) a impunidade leva à morosidade do Judiciário;
b) a associação entre a morosidade do Judiciário e a impu-
nidade é injusta;
c) o senso comum mostra que o Judiciário é causa da im-
punidade;
d) o tema da morosidade do Judiciário ressurge sempre
que fatos reafirmam a impunidade de alguns;
e) os magistrados devem combater a impunidade e, as-
sim, reduzir a morosidade do Judiciário.

02. “A morosidade do Judiciário, que está diretamente as-
sociada ao sentimento de impunidade, se reaviva sempre
que algum caso de corrupção é denunciado ou o autor de
um homicídio bárbaro é solto, apesar de o senso comum
apontar para a grave ameaça que este representa à soci-
edade”; nesse segmento do texto, o pronome anafórico
este se refere ao seguinte elemento anterior:
a) senso comum;
b) homicídio bárbaro;
c) caso de corrupção;
d) autor de um homicídio;
e) sentimento de impunidade.

03. “algum caso de corrupção é denunciado ou o autor de um
homicídio bárbaro é solto”; nesse segmento do texto, o autor
preferiu a voz passiva e, com isso:
a) mostrou os fatos como realizados em passado distante;
b) evitou identificar os agentes das ações realizadas;
c) não pôde identificar os autores das ações realizadas;
d) recusou-se a apontar o Judiciário como culpado pelas
ações realizadas;
e) indicou a sociedade como provável agente das ações
realizadas.

04. “É um tema recorrente que desafia os magistrados a iden-
tificar causas e buscar soluções”; uma forma de reescrever-se
essa frase do texto que mantém o seu sentido original é:
a) É um tema recorrente que desafia os magistrados a identi-
ficar e buscar, respectivamente, causas e soluções;
b) É um tema recorrente em que os magistrados são desafia-
dos a identificar causas e buscar soluções;
c) É um tema recorrente desafiador dos magistrados e identi-
ficador de causas em busca de soluções;
d) Identificar causas e buscar soluções é o tema recorrente a
que os magistrados são desafiados;
e) É um tema recorrente desafiador dos magistrados que iden-
tificam causas e buscam soluções.

05. O texto deve ser classificado como argumentativo; a ca-
racterística abaixo que NÃO está adequada a esse texto I é:
a) o autor está interessado em convencer o leitor de algu-
ma coisa;
b) o autor procura persuadir o leitor por meio de recursos de
natureza lógica e lingüística;

c) os procedimentos argumentativos do texto têm em vista
levar o leitor a crer naquilo que o texto diz e a fazer aquilo
que ele propõe;
d) o autor do texto confirma com exemplos concretos ade-
quados às afirmações feitas no corpo do texto;
e) a tese identificada no texto é a de que há necessidade
imperiosa de combater-se o sentimento de impunidade, as-
sociada à morosidade do Judiciário.

06. Na leitura de texto, o leitor deve fazer inferências do
que ali é afirmado para assim receber todas as informações
nele veiculadas; a inferência que NÃO pode ser feita do
segmento destacado do texto é:
a) “Algumas das causas dessa morosidade são conhecidas”,
de onde se infere que é possível haver outras causas des-
conhecidas;
b) “Os juízes federais estão empenhados em mudar essa
situação”, de onde se infere que a situação vai ser mudada;
c) “A reforma do Processo Penal é uma das iniciativas mais
importantes para pôr fim ao sentimento de impunidade”, de
onde se infere que há outras iniciativas importantes nessa área;
d) “O ponto de partida é a análise de duração do processo
judicial”, de onde se infere que há outros pontos a serem
abordados;
e) “O debate dessa questão nasce da necessidade de se
buscar um entendimento comum sobre um problema cuja
solução envolve vários fatores e atores, entre os quais os
juízes”, de onde se infere que, sem um entendimento co-
mum, o problema discutido não terá solução.

07. Um dos fatores que dá coerência a um texto é a pre-
sença de vocábulos de um mesmo campo semântico, como
ocorre no texto desta prova com a seleção do vocabulário
da área de Direito (jargão jurídico); a alternativa em que
NÃO ocorre um exemplo desse vocabulário jurídico é:
a) “O debate dessa questão nasce da necessidade de se buscar
um entendimento comum sobre um problema cuja solução envolve
vários fatores e atores, entre os quais os juízes”;
b) “Certamente, os diversos níveis de complexidade de uma
causa são determinantes na duração do processo. Aque-
les contra o crime organizado, pelas inúmeras conexões e
atividades ilícitas envolvidas, não podem ser resolvidos com
a mesma rapidez que se espera quando se trata de um
furto simples”;
c) “O inadmissível é que um processo, de qualquer nature-
za, esteja em tramitação pelos tribunais há mais de uma
década, o que não é tão raro de ocorrer em nosso país”;
d) “Algumas causas dessa morosidade são conhecidas. A
permanência de um processo penal anacrônico. Chega-
mos ao ponto em que a sentença do juiz é um “nada jurí-
dico”, porque há inúmeras maneiras de fazer transferir-se
o seu cumprimento”;
e) “Rever os critérios estabelecidos para a decretação da
prisão preventiva, redefinir o papel da fiança e dotar a sen-
tença condenatória de primeiro grau de maior eficácia são
algumas das medidas fundamentais”.

08. “A reforma do Processo Penal é uma das iniciativas
mais importantes para pôr fim ao sentimento de impunida-
de”; temos, nesse segmento um exemplo de grau superla-
tivo de um adjetivo. Num outro texto jornalístico aparecia o
seguinte: “A modelo Giselle Bunchen estava presente ao
desfile e, como sempre, chiquerésima!” A frase traz uma
forma superlativa, sobre a qual pode-se afirmar que:
a) representa uma forma irônica que, no fundo, critica o
excesso de sofisticação da modelo;
b) se trata de uma forma erudita de formação dos superlativos;
c) mostra uma forma que não obedece à formação padrão
dos superlativos de adjetivos como chique;
d) por tratar-se de um estrangeirismo, a formação do su-
perlativo é obrigatoriamente diferente;
e) em se tratando de um adjetivo característico do vocabu-
lário popular, o sufixo -ésimo deve ser utilizado.

09. "A morosidade do Judiciário está diretamente associa-
da ao sentimento de impunidade"; esse mesmo segmento
poderia ser escrito, transformando o advérbio em -mente
em adjetivo e o verbo em substantivo, da seguinte forma:
A morosidade do Judiciário tem associação direta com o
sentimento de impunidade. A frase em que a transforma-
ção realizada NÃO seguiu esse padrão é:
a) Acreditou que venceria facilmente = acreditou em fácil
vitória;
b) O problema precisa ser resolvido urgentemente = o pro-
blema precisa ser resolvido com urgência;
c) Essa situação precisa ser analisada detalhadamente =
essa situação precisa de uma análise detalhada;
d) Fala-se de a fábrica ser inaugurada brevemente = fala-
se da inauguração breve da fábrica;
e) Comenta-se que Zumbi morreu heroicamente = comen-
ta-se a morte heróica de Zumbi.

10. "O ponto de partida é a análise da duração do proces-
so judicial..."; esse segmento do texto traz a seguinte in-
formação, explícita ou implícita:
a) o fato de indicar a análise da duração do processo
judicial como "ponto de partida" mostra que há outros
pontos a analisar;
b) a análise da duração do processo judicial é somente a
parte menos importante de todo o trabalho;
c) a análise de duração de um processo é feita no próprio
processo judicial, daí que seja o ponto de partida para o
trabalho a ser feito;
d) a duração do processo judicial é a causa de todos os
problemas que afetam o Judiciário;
e) o ponto de partida de um processo judicial é a análise
de sua duração.
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O novo edital do concurso
para 6 mil vagas de soldado da
Polícia Militar do Estado do Rio
de Janeiro (PM-RJ) está previs-
to para ser divulgado após o dia
25 de maio, segundo a Asses-
soria de Imprensa da corpora-
ção. A concorrência promete
ser acirrada, já que os concur-
sos para a PM costumam atra-
ir milhares de candidatos. O
objetivo é reforçar o efetivo,
além de garantir a segurança
nos grandes eventos, e apoiar
o processo de pacificação no
Rio de Janeiro.

Das oportunidades oferecidas,
5.400 serão para homens e 600
para mulheres. Conforme lei es-
tadual, 20% das vagas são desti-
nadas a negros e índios. Em vir-
tude da natureza do cargo, não
há reserva para portadores de
deficiência. Para concorrer é
necessário ter o nível médio ou
concluí-lo até a data prevista
para a pesquisa social. Além da
escolaridade, também são requi-
sitos a carteira de habilitação
(exceto a categoria A), altura
mínima de 1,60m, para mulhe-
res, e de 1,65m, para homens, e
idade entre 18 (na matrícula) e
30 anos (até o fim do período
de inscrição).

Com o término do carnaval,
a expectativa é que todas as
pendências do concurso do
Corpo de Bombeiros do Esta-
do do Rio de Janeiro (CBMERJ)
sejam resolvidas logo, de for-
ma que o edital possa ser di-
vulgado este mês, conforme
informaram o comandante-
geral da corporação, coronel
Sérgio Simões, e uma fonte
ligada à cúpula dos Bombei-
ros. Segundo essa fonte, a Fun-
cefet, que será a organizado-
ra, já tem o edital pronto.

O pedido da corporação foi
de 1.060 vagas, sendo 910 para
soldado combatente e 150
para guarda-vidas, ambos de
nível médio. Entretanto, o co-
mandante-geral do CBMERJ
informou recentemente que a
oferta deverá ser, em um pri-
meiro momento, de 721 va-
gas, com as demais sendo pre-
enchidas durante o prazo de
validade da seleção.

O concurso ainda depende
da autorização formal da Co-
missão de Acompanhamento
das Despesas de Pessoal (Co-
ape), responsável por avaliar
todas as iniciativas que envol-

vam despesas de pessoal do
governo do estado.

A remuneração inicial é de
R$2.759,26, sendo R$2.309,26
de vencimento-base, R$100 de
auxílio-transporte e R$350 de
gratificação por participação por
programa de capacitação. Os
guarda-vidas poderão receber
uma gratificação de R$1 mil du-
rante o verão. O regime de con-
tratação é o estatutário, que
garante estabilidade.

Caso sejam mantidas as re-
gras do último concurso, os
candidatos a soldado comba-
tente deverão possuir, além do
nível médio, entre 18 e 51
anos e carteira de habilitação

na categoria B. Já para guarda-
vidas, a exigência era de 18 a
30 anos. Para as duas funções,
as oportunidades foram aber-
tas a concorrentes de ambos
os sexos que tivessem, no
mínimo, 1,65 (homens) e
1,60 (mulheres). Para quem
pretende concorrer a soldado
combatente, o programa será
o mesmo da seleção para
motorista, realizada em 2012.
A única diferença é que não
haverá Legislação de Trânsito.
A seleção também deverá con-
tar com prova física, teste de
habilidade específica (guarda-
vidas), exames de saúde, social
e documental.
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Quem deseja ingressar na
Polícia Civil do Estado do Rio
de Janeiro terá uma boa opor-
tunidade em breve: o concur-
so para papiloscopista. Apesar
da diretora da Academia de
Polícia (Acadepol), delegada
Jéssica Almeida, ter informado
que o edital não tem previsão
para ser divulgado, os interes-
sados devem utilizar esse tem-
po para a preparação.

Segundo a delegada havia
dito, o documento só deverá sair
após a realização das próximas
etapas das seleções em anda-
mento, de oficial de cartório
(teste de capacidade física) e de
perito criminal (exame médico).
Este último acontecerá de 10 a
14 de março, faltando apenas a
fase seguinte de oficial para que
a corporação possa ter uma pre-
visão de publicação do edital.

A oferta será de 100 vagas e, para
concorrer, é preciso ter o nível
superior em qualquer área e a
carteira de motorista do tipo B. Os
vencimentos são de R$4.995,32,
levando em conta o aumento
salarial de 11,18%, implementa-
do em fevereiro, segundo a Secre-
taria de Planejamento e Gestão
(Seplag). Os selecionados são
contratados sob o regime estatu-
tário, que garante estabilidade.

A Secretaria de Estado de Pla-
nejamento e Gestão do Estado do
Rio de Janeiro (Seplag-RJ) deverá
ter em breve uma definição quanto
ao concurso para o Centro de Tec-
nologia da Informação e Comu-
nicação do Estado do Rio de Ja-
neiro (Proderj). Desde janeiro, a
pasta analisa o impacto financei-
ro que será gerado na folha de
pagamento com contratação de
novos servidores para empresa.

Em novembro do ano passado,
o Proderj teve um novo Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos
aprovado pela Assembleia Legis-
lativa do Rio de Janeiro (Alerj).
Com isso, foi aberto caminho
para a realização da nova seleção.
No processo seletivo poderá ha-
ver vagas para os cargos de nível
superior (analista de sistemas e
métodos, administrador, econo-
mista, estatístico, jornalista, psi-
cólogo, contador e auditor), mé-
dio/técnico (programador de pro-
dução, documentação e desenvol-
vimento de sistemas, técnico de
suporte, computação e processa-
mento, técnico de contabilidade
e técnico em telecomunicações e
eletricidade) e médio (assisten-
te administrativo).

Atualmente, os rendimentos
dessas carreiras variam de
R$1.515,56 a R$3.500. Contudo,
a partir de 1º de junho deste ano,
os valores serão ampliados, pas-
sando a variar de R$1.645,46 a
R$3.800.



www.folhadirigida.com.br6 a 12 de março de 2014

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

CONGRESSO REACENDE DISCUSSÃO
SOBRE REGULAMENTAÇÃO DOS CONCURSOS

O deputado Roberto Policarpo, relator da proposta de uma das comissões, afirma
que proibição de concurso para cadastro valerá também para a administração indireta

DAVIDSON DAVIS
davidson.davis@folhadirigida.com.br

Com um calendário apertado por con-
ta da Copa do Mundo no Brasil e
das eleições marcadas para outu-

bro, que reduz em 72% o ritmo das ati-
vidades legislativas (média para anos elei-
torais), a Câmara dos Deputados se pre-
para agora, pós-Carnaval, para tentar agi-
lizar a análise do Projeto de Lei nº 6004/
13, de autoria do ex-senador Marconi
Perillo (PSDB), que ficou conhecido como
a Lei Geral dos Concursos Públicos. A pro-
posta, que chegou à Casa em julho de
2013, estabelece normas gerais para a re-
alização de concursos públicos em âm-
bito federal.

A matéria tramita apensada (com ou-
tras 20 que querem criar regras para os
concursos públicos no país) ao PL nº 252/
03, de autoria do ex-senador Jorge Bor-
nhausen (PFL/SC), que já foi aprovado pela
Comissão de Trabalho de Administração
e Serviço Público. O deputado Paes Lan-
dim (PTB-PI), relator das duas propostas
na Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania (CCJ), onde estão sob aná-
lise, prepara um novo substitutivo e pre-
vê a votação das matérias até o fim de abril.

Entre as normas propostas estão o prazo
de 90 dias entre a divulgação do edital
e a primeira prova; a garantia de nome-
ação dos aprovados dentro do número
de vagas previsto no edital, seguindo a
jurisprudência do Supremo; e a proibi-
ção de concurso exclusivamente para
cadastro e de escolha de organizadora
sem licitação, entre outras.

Se aprovados pela CCJ, os textos se-
guem para votação do Plenário. Mas aí
a matéria não deverá seguir direto para
sanção presidencial, uma vez que o de-
putado Policarpo (PT-DF) garantiu que
proporá mudanças, o que obrigará o texto
voltar a ser analisado pelo Senado.

O ponto de divergência é a abrangência
do projeto. No texto em análise, a regula-
mentação se restringe aos concursos fede-
rais – o mesmo entendimento do relator
na CCJ. Entretanto, Policarpo informou que
apresentará uma proposta de emenda à
Constituição (PEC) para a matéria contem-
plar todas as esferas (federal, estadual, dis-
trital e municipal). “Aprovadas as mudan-
ças, entre março e abril, iremos enviar o texto
para o Senado, que irá analisá-lo com mais
rapidez. Acho que até junho podemos ver
uma lei promulgada”, confia Policarpo.

A investidura em cargo ou emprego pú-
blico mediante aprovação em concurso
público foi instituída pela Constituição
de 1988.

PROPOSTA FOI DEBATIDA
COM INTERNAUTAS

O deputado Roberto Policarpo partici-
pou, na manhã do último dia 27 de feve-
reiro, de um videochat, promovido pela Câ-
mara, sobre a Lei Geral dos Concursos Pú-
blicos. Entre os principais tópicos explica-
dos pelo parlamentar, destacou-se a ques-
tão da proibição de concursos que visem
apenas à formação de cadastro de reserva.
Ele afirmou que seleções desse tipo serão
proibidas tanto para os órgãos públicos
quanto para as empresas, que, tradicional-
mente, realizam esses certames. “Todos que
recebem recursos públicos deverão cumprir
essas regras, não sendo possível fazer um
concurso somente para a formação de ca-
dastro de reserva.”

O deputado acredita que determinar
a nomeação de todos os aprovados dentro
do número de vagas previstas no edital
reduzirá as demandas judiciais. “Quan-
tos entraram na Justiça porque passaram
e não foram chamados? Se a lei for apro-
vada, isso já cai por terra”, declarou.

No substitutivo da Comissão de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público
ao PL nº 252/03, apresentado por Poli-
carpo em abril do ano passado, fora esta-
belecido que, pelo menos, 1/3 dos apro-
vados sejam convocados imediatamen-
te. No entanto, em seu relatório, o depu-
tado Paes Landim eliminará essa exigên-
cia, de acordo com parlamentar do PT-DF.

Policarpo também disse que os valores
das taxas de inscrição são elevados em al-
gumas seleções, o que estaria alimentan-
do uma indústria dos concursos - seleções
para cadastro seriam realizados apenas para
arrecadar recursos. Segundo o parlamentar,
o PL nº 6004/13 estabelece que a taxa cor-
responda a, no máximo, 3% do valor da
remuneração inicial do cargo em disputa
no concurso. No substitutivo ao PL nº 252/
03, esse percentual cairia para 1%. O de-
putado alega que Landim é favorável a esse
limite e, por isso, alterações podem ser fei-
tas no novo substitutivo em elaboração.

Ele defendeu que se puna severamen-
te as irregularidades e que a fiscalização
seja aprimorada a cada concurso. Policarpo
informou que a matéria não obriga a in-
dicação de bibliografia para as matérias
cobradas em um concurso, mas proíbe “a
exigência de conteúdo programático em
nível de complexidade superior ao neces-
sário para o satisfatório exercício das fun-
ções do cargo ou emprego ou que não
tenha relação com suas atribuições”.

RESERVA PARA NEGROS É A
PROPOSTA MAIS POLÊMICA

O deputado ainda explicou que a pro-
posta não tem nenhuma interferência
sobre o PL nº 6738/13, em análise tam-
bém na Câmara, que reserva 20% de
vagas para negros, por um período de dez
anos, em concursos na esfera federal.

A Câmara dos Deputados também ana-
lisa propostas que visam a estabelecer re-
gras pontuais para os concursos públicos,
que não estão tramitando apensadas ao
PL nº 252/03. A mais polêmica das pro-
postas é o PL nº 6738/13, do Executivo,
que reserva 20% das vagas para negros
nos concursos públicos da esfera federal.
Justamente por isso, a matéria foi enca-
minhada ao Plenário, mas não foi apre-
ciada por acordo dos líderes. Ainda, as-
sim, a proposta deve ser votada este ano.

Segundo a matéria, os candidatos ne-
gros concorrerão concomitantemente às
vagas reservadas e às vagas destinadas à
ampla concorrência. A medida seria vá-
lida para órgãos e entidades da adminis-
tração pública federal, autarquias, fun-
dações públicas, empresas públicas e
sociedades de economia mista contro-
ladas pela União, pelo prazo de dez anos.

Há um ano e meio, o Projeto de Lei do
Senado nº 369, de 2008, do senador Ex-
pedito Júnior, que veda a realização de con-
curso público exclusivo para a formação de
cadastro de reserva, está sob análise da
Câmara. Na Casa, a proposta tramita como
PL nº 4100/2012 e foi apensada ao PL nº
6582/2009, do senador Marconi Perillo -
PSDB/GO, que altera a Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990, para estabelecer o
direito à nomeação nos concursos.

O PL nº 5802/09, do ex-deputado Mauro
Nazif, quer dar ao empregado o direito de
compensar as horas em que se ausentar para
realizar concurso público ou participar de
seleção de emprego na iniciativa privada.
Para ter direito ao benefício, o emprega-
do deverá informar ao empregador a sua
ausência com uma antecedência mínima
de sete dias, apresentando o comprovan-
te de inscrição no concurso ou de declara-
ção do responsável pela seleção.
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Paes Lamdim prevê para abril a votação
na Câmara da Lei Geral dos Concursos

Roberto Policarpo quer convocação imediata
de, pelo menos, um terço dos aprovados
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Os avanços e desafios
após uma década do ProUni
Os avanços e desafios
após uma década do ProUni
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Bolsistas Prouni 2005-2º/2013 

Fonte Sisprouni de 06/11/2013
Bolsistas Prouni 2005-2º/2013

Sem fins lucrativos não
beneficentes
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Entidades beneficente de
assistência social

Bolsas ofertadas no ano
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Criado em 2004, o Programa Universidade para Todos (ProUni), pelo qual estudantes têm
oportunidade de acesso gratuito a instituições de ensino superior privadas em todo o país, chega a seu décimo

ano de existência com mais de dois milhões de bolsas ofertadas e alguns desafios pela frente
SINAY ALEXANDRE
sinay.alexandre@folhadirigida.com.br

Criado por uma medida provi-
sória em setembro de 2004 e trans-
formado em lei em janeiro de
2005, o Programa Universidade
para Todos (ProUni) se aproxima
de uma década de existência.
Uma das principais ações do go-
verno federal na área de educação,
a iniciativa tem como objetivo
propiciar o acesso de estudantes
pobres a universidades, faculda-
des e centros universitários pri-
vados. As instituições oferecem
bolsas de estudos e, em troca, têm
isenção de vários tributos.

Pelo ProUni, os estudantes
podem fazer um curso de gra-
duação tradicional ou tecnoló-
gica sem pagar nada ou arcan-
do com metade do valor da
mensalidade. Neste último caso,
os participantes podem utilizar
o Fundo de Financiamento Es-
tudantil (Fies) para cobrir o va-
lor do investimento mensal.

Alguns números dão a dimen-
são do alcance que o ProUni teve
ao longo destes quase dez anos.
Desde a primeira edição, em
2005, foram disponibilizadas
2.111.937 bolsas de estudos. Desde
2005, quase 12 milhões inscre-
veram-se para aproveitar estas
oportunidades e estima-se que
mais de 1 milhão de estudantes
ingressaram no ensino superior
a partir do programa já concluí-
ram o curso universitário.

O ProUni tem beneficiado
milhares de brasileiros, ao permi-
tir que consigam alcançar o sonho
de fazer um curso de nível superi-
or. É o caso, por exemplo, de Juli-
ana da Silveira, estudante de En-
fermagem da Universidade do
Grande Rio Professor José de Souza
Herdy (Unigranrio), em Duque de
Caxias, e de Ygor Bastos, que faz
Jornalismo na Faculdade Pinhei-
ro Guimarães, no Catete, na cida-
de do Rio. Os estudantes contam
que conheceram o ProUni por
meio de um pré-vestibular social
e destacam a satisfação que traz o
fato de estarem matriculados em
um curso de nível superior. “...toda
alegria e muita, muita satisfação
por estar cursando em uma facul-
dade tão conceituada. O Prouni
me dá a esperança de um futuro
melhor e mais promissor na mi-
nha área, pois já sou técnica de En-
fermagem”, diz Juliana. “Graças
ao ProUni finalmente consegui
vaga em uma faculdade”, concor-
da Ygor.

Podem concorrer às bolsas par-
ciais e totais oferecidas a partir do
ProUni, estudantes que cursaram
o ensino médio em escola públi-
ca ou estudaram na rede particu-
lar, na condição de bolsistas. Po-
dem participar também professo-

res da rede pública de ensino do
quadro permanente que concor-
rem a cursos de licenciatura.

As inscrições ocorrem duas
vezes no ano, uma no primeiro
semestre (janeiro) e a outra no
segundo (junho). Para concorrer
às vagas, os estudantes devem ter
participado do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem), do ano
anterior ao das inscrições, ter
atingido uma pontuação míni-

ma na média da prova (na edi-
ção deste ano, era de 450 pon-
tos) e tirar nota maior que zero
na redação. As bolsas de 50% são
destinadas a àqueles que possu-
am renda familiar bruta, por pes-
soa, de até três salários mínimos,
e as de 100% para estudantes que
possuam renda familiar bruta,
por pessoa, de até um salário mí-
nimo e meio.

No último período de inscri-

ção, que ocorreu de 13 a 17 de
janeiro deste ano, foram registra-
dos 1.259.285 inscritos, sendo
mais de 400 mil somente no pri-
meiro dia. Segundo o MEC, nesta
edição, estavam disponíveis
191.625 bolsas, sendo 131.636
integrais e 59.989 de 50%.

Para muitos brasileiros, o ProU-
ni foi o único meio para ter aces-
so à universidade, pois não teriam
condições de pagar pela faculda-
de desejada e de disputar vagas nas
públicas. Foi o caso do estudante
de Jornalismo Ygor Bastos. “O que
me fez decidir pelo programa foi
o fato de ser o único jeito de con-
seguir entrar. O acesso à univer-
sidade pública exige uma dedica-
ção ao vestibular que não posso
ter, porque trabalho. Então esse foi
o único jeito”. Juliana recebeu
muito apoio da família e do noi-
vo e acredita que, sem o progra-
ma, seria muito difícil estar cur-
sando Enfermagem na universi-
dade em que se encontra hoje.
“O valor é fora do meu orçamen-
to”, diz Juliana, que fala da alegria
de ver o sonho realizado.

“Todo dia eu agradeço a Deus
por ter cumprido as promessas e
ter sido tão fiel. É um sonho que
vivo todo dia quando piso naquele
lugar . Quando estou de férias sin-
to muita saudade, até fico nostál-
gica”. Questionados sobre a rea-
ção que tiveram ao saber que fo-
ram selecionados, Juliana conta
que se surpreendeu. Segundo ela,
foi a melhor coisa que poderia ter
acontecido naquele momento de
sua vida. “Eu era call center de uma
operadora de celular. O relógio
marcava 8h da manhã eu estava
iniciando meu trabalho, liguei o
computador e abri meu email
pessoal. Dei um grito, ri e chorei
tudo ao mesmo tempo! O MEC
tinha me enviado a mensagem e
eu fui selecionada em segundo lu-
gar na primeira opção para Enfer-
magem, onde só havia oito vagas
em 15 e para a segunda opção que
foi Biologia, que só tinha 15 va-
gas. Eu fiquei muito, muito feliz”.
Ygor conta que também ficou sur-
preso. “Eu dava como certo não
conseguir a vaga”.

Juliana finaliza afirmando es-
tar bem satisfeita com o ProUni,
mas, segundo ela, pelo menos em
um ponto ele deveria ser melho-
rado: o da assistência aos estudan-
tes. “O fato de a bolsa-permanên-
cia ser permitida para uns e não
para outros é ruim. Mas isso é
diferente em diversas universida-
des”, quanto aos demais aspectos,
ela não vê problemas, assim como
Ygor “...acho que o número de
vagas poderia ser maior e em mais
universidades e faculdades. As
bolsas também poderiam ter um
desconto maior que 50%, além
da bolsa de 100%”.

Por meio do ProUni, um número cada vez maior de brasileiros
consegue realizar o sonho de concluir um curso universitário

Para especialista, programa
precisa ser aperfeiçoado
RENATO DECCACHE
renato.deccache@folhadirigida.com.br

Um estudo feito pelo sociólogo Wilson Mesquita
de Almeida, no ano passado, deixou claro que o ProUni
ainda tem vários aspectos em que precisa ser aperfei-
çoado. Intitulada “Ampliação do acesso ao ensino su-
perior privado lucrativo brasileiro: um estudo socio-
lógico com bolsistas do ProUni na cidade de São Pau-
lo”, a pesquisa teve como principal resultado a con-
testação daquela que já parece ser uma visão consoli-
dada entre os educadores: a de que o ProUni é um ins-
trumento de inclusão social plena.

Para Wilson Mesquita, que tem como linha de pes-
quisa a compreensão dos impasses e desafios do acesso
e da fruição do ensino superior pelos estudantes com
desvantagens sociais no Brasil, o programa tem contri-
buído muito mais para dar fôlego à expansão do setor
privado de educação superior do que para possibilitar,
efetivamente, ascensão social para a maioria dos que
ingressam nas universidades particulares, por meio das
bolsas de estudos concedidas.

Um dos aspectos que, segundo ele, limita as possibi-
lidades de o ProUni gerar inclusão social é a falta de
qualidade que afeta boa parte das instituições do setor
privado de ensino superior. Para se ter uma ideia, fica-
ram com Índice Geral de Cursos (IGC) 4 ou 5, um total
de 33,7% das instituições públicas. Entre as particula-
res, só 21,5% alcançaram este desempenho.

Segundo ele, o problema não é a existência de um
programa que oferece bolsas de estudo para estudantes
de baixa renda. O maior obstáculo, afirma o pesquisa-
dor, é o fato de a maioria das instituições participantes
objetivarem ganhos de capital. E isto pode ser visto nos
dados do próprio MEC. Dos bolsistas do ProUni, 56%
estão em instituições com fins lucrativos. “Logo, visan-
do a uma maior eficácia, o ProUni precisaria ficar res-
trito somente às instituições sérias”, destacou Wilson
Mesquita de Almeida, em entrevista à FOLHA DIRIGI-
DA publicada em outubro do ano passado.

Segundo o sociólogo, a partir dos fins da década de
1990 e início dos anos 2000, devido à expansão ace-
lerada do ensino superior privado, iniciada no governo
de Fernando Henrique Cardoso, houve uma satura-
ção. Isto levou a um aumento da evasão nas institui-
ções de ensino, em decorrência dos altos índices de
desemprego da época e do grande número de univer-
sidades, faculdades e centros universitários criados.
Estes fatores geraram uma grave crise no setor priva-
do de ensino superior lucrativo, de acordo com o
professor Wilson Mesquita.

“É justamente aqui que surge o ProUni, trocando
isenções fiscais pelas bolsas estudantis distribuídas.
Logo, o motivo principal do ProUni foi servir como
resposta a uma situação financeira crônica enfrenta-
da pelas universidades lucrativas no início dos anos
2000”, salientou o especialista.
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Um dos atrativos é a
remuneração bruta
inicial, de R$1.400,
após a formação

Aprendizes: inscrições para 2.200 vagas
CCCCCRRRRRONOGRAMAONOGRAMAONOGRAMAONOGRAMAONOGRAMA |  |  |  |  | Prazo vai até o próximo dia 20. Taxa é de R$12. Escolaridade mínima exigida é o ensino fundamental completo

Classificados no concurso para aprendizes podem iniciar uma carreira de sucesso na Marinha do Brasil

Seleção tem várias etapas

TTTTTOOOOOTTTTTALALALALAL |  |  |  |  | Número de inscrições confirmadas no processo seletivo será divulgado em breve

Concurso para fuzileiros navais
registra parcial de 27 mil inscritos

MMMMMARINHAARINHAARINHAARINHAARINHA     | Última seleção ofereceu 396 vagas

Efomm: previsão de edital
é para o fim do semestre

Classificados no concurso para fuzileiros terão intensa formação militar

RRRRRELAÇÃOELAÇÃOELAÇÃOELAÇÃOELAÇÃO     | MEC divulgará bolsas que ainda estão disponíveis

ProUni: MEC divulga regras
para bolsas remanescentes

CCCCCRRRRRONOGRAMAONOGRAMAONOGRAMAONOGRAMAONOGRAMA     | Prazo até o dia 24. Há reserva de vagas

Villa-Lobos abre inscrições
para 148 vagas em cursos técnicos

SERVIÇO
http://prouniportal.mec.gov.br/
http://siteprounimec.gov.br
www.folhadirigida.com.br

A Escola de Música Villa-
Lobos (EMVL) está com ins-
crições abertas para os cursos
de educação profissional téc-
nica de nível médio. Os inte-
ressados têm até o dia 24 de
março para realizar o proce-
dimento. Ao todo, serão ofe-
recidas 148 vagas em quatro
áreas distintas. O edital com-
pleto pode ser conferido na
FOLHA DIRIGIDA ONLINE.

Para participar, é preciso aces-
sar o endereço eletrônico da ins-
tituição, imprimir e preencher
a ficha de pré-inscrição, que de-
verá ser entregue na instituição,
junto com a documentação exi-
gida, antes do fim do período de
inscrições. Será preciso entregar
na secretaria do curso, de segun-
da a sexta, entre 13h e 17h, car-
teira de identidade (cópia), duas
fotos 3x4, comprovante de con-
clusão do ensino médio, entre
outros. A lista detalhada está dis-
ponível no edital.

Do total de vagas, 40% são re-

servadas para candidatos com-
provadamente carentes, segundo
a Lei Estadual nº 6433/2013.
Deste percentual, metade é para
alunos oriundos da rede públi-
ca e metade para negros, pardos
e índios. São considerados ca-
rentes aqueles com renda fami-
liar média igual ou inferior a
R$1.017 (1,5 salário mínimo).
Para concorrer nesta modalida-
de, será preciso apresentar uma
documentação específica, lista-
da no edital, até 12 de março. O
resultado estará disponível a
partir do dia 14 do mesmo mês.
Além disso, 5% das oportunida-
des são destinadas aos portado-
res de deficiência, que atendam
às determinações do Decreto Fe-
deral 3298/99.

O processo seletivo terá duas
etapas. Na primeira, eliminató-
ria, serão avaliados os conheci-
mentos dos fundamentos teóri-
cos e perceptivos de música. Ela
acontecerá nas dependências da
EMVL, nos dias 31 de março e

1º de abril. O resultado sairá no
dia 4. Serão classificados para a
fase seguinte apenas aqueles que
alcançarem média igual ou su-
perior a 60. Na segunda e últi-
ma etapa, de caráter classifica-
tória, os candidatos terão sua ha-
bilidades instrumentais analisa-
das. O exame está marcado para
os dias 9, 10 e 11 de abril.

Existem vagas para Técnico
em Regência Instrumental (6),
Técnico em Regência Coral
(10), Técnico em Composição
e Arranjo (12) e Técnico em
Instrumento Musical, com ha-
bilitação em Oboé (6), Flauta
transversa (6), Clarineta (9),
Saxofone (9), Trombone (6),
Tuba (6), Piano (12), Violão
(9), Guitarra elétrica (6), Vio-
lino (12), Viola (6), Contrabai-
xo acústico (6), Bateria (6), Per-
cussão (6) e Técnico em Pro-
dução de Áudio (12).

SERVIÇO
www.villa-lobos.org.br

O Ministério da Educação
(MEC) divulgou, no Diário
Oficial da União da última
sexta-feira, 28 de fevereiro, a
edital nº 6, que define crono-
grama e as demais orientações
para candidatura e o preen-
chimento das bolsas eventu-
almente remanescentes do
Programa Universidade para
Todos (ProUni) do primeiro
semestre de 2014. A portaria
pode ser consultada na FO-
LHA DIRIGIDA Online.

As próprias instituições par-
ticipantes ficarão responsáveis
de conceder o benefício. O
MEC disponibilizará uma re-
lação na página do ProUni, na
internet, informando as bol-
sas remanescentes. Podem
participar os interessados que
tenham feito inscrições em to-
das as etapas do processo se-
letivo do ProUni, seja profes-
sor ativo da rede pública de en-
sino, tenha participado do
Enem a partir de 2010. Neste

caso, a exigência é que o can-
tidato tenha obtido média arit-
mética das notas nas provas
objetivas igual ou superior a
450 pontos e maior que zero
na redação, numa mesma edi-
ção do exame.

As inscrições serão recebi-
das, exclusivamente via inter-
net, no período de 10 de mar-
ço a 27 de maio, com as se-
guintes especificações: até o
dia 26 de março, para alunos
não matriculados e até o fim
do prazo, para alunos já ma-
triculados nos cursos da ins-
tituição de ensino superior
para a qual deseja se inscrever
a bolsa remanescente, e a par-
tir de 12 de março, para estu-
dantes que tenham participa-
do do Enem.

Terminou no último dia 20,
o prazo para os integrantes da
lista de espera apresentarem
a documentação na institui-
ção de ensino na qual preten-
dem estudar. Neste primeiro

semestre, o ProUni ofereceu
191,6 mil bolsas — 131.636 in-
tegrais e 59.989 parciais, em
25,9 mil cursos. Isso signifi-
ca crescimento de 18% na
oferta em relação à primeira
edição do ano passado.

Para concorrer à bolsa inte-
gral do ProUni, o estudante
deve comprovar renda fami-
liar por pessoa de até um sa-
lário mínimo e meio. Para as
bolsas parciais, a renda fami-
liar deve ser de até três salári-
os mínimos por pessoa. Estão
dispensados dos requisitos de
renda os professores da rede
pública em efetivo exercício
do magistério da educação
básica, integrantes de quadro
de pessoal permanente de ins-
tituição pública. Eles concor-
rem exclusivamente a bolsas
para cursos de licenciatura.

Com uma oferta de 2.200
vagas, a Marinha recebe, até
o dia 20 de março, inscri-
ções para o seu concurso de
admissão às Escolas de
Aprendizes-Marinheiros
(EAM 2014). A escolarida-
de exigida é o ensino fun-
damental. Podem participar
apenas candidatos do sexo
masculino que, nesta carrei-
ra, têm a oportunidade de
receber vencimentos brutos
iniciais de R$1.400, assim
que completarem as 48 se-
manas de formação.

As inscrições são efetuadas
pela internet e em postos cre-
denciados. Na página eletrô-
nica da Marinha, o prazo ter-
mina às 23h59 do dia 20 de
março. Nos postos, as inscri-
ções podem ser feitas nesse
mesmo período, nos dias
úteis, das 8h30 às 16h.

A taxa de inscrição, fixada
em R$12, pode ser paga até
26 de março. Também até o
dia 20 de março, prossegue
aberto o prazo para pedir de
isenção da taxa de inscrição.
O procedimento pode ser re-
alizado pelos inscritos no
Cadastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo Fe-
deral (CadÚnico), que sejam

membros de família de bai-
xa renda, nos termos da le-
gislação vigente.

Os interessados em parti-
cipar do concurso devem
atender algumas exigências,
entre elas: ser brasileiro, do
sexo masculino; comprovar
a conclusão do ensino fun-
damental até a verificação de

documentos, que ocorrerá no
período de 12 a 25 de janei-
ro de 2015;; ter 18 anos com-
pletos e menos de 22 anos
de idade no dia 1º de janei-
ro de 2015; não ser casado
ou ter constituído união es-
tável, entre outras exigênci-
as. As normas completas do
concurso e outras informa-

A partir da próxima semana, o
Comando do Pessoal do Corpo de
Fuzileiros Navais deve divulgar o
número de inscritos no seu concur-
so concurso de admissão às turmas
I e II/2015 do curso de formação de
soldados fuzileiros navais. Assim
que os dados forem liberados, po-
derão se conferidos na FOLHA
DIRIGIDA ONLINE.

A primeira parcial indicou o ca-
dastro de 27 mil candidatos. No
entanto, o número de participan-
tes será confirmado somente com
o envio dos dados referentes ao
pagamento da taxa de inscrição, que
foi recolhida até o último dia 28.

Enquanto isso, os estudantes
devem ficar atentos aos procedi-
mentos necessários para obter o
seu comprovante de inscrição.
Depois de efetuado o pagamen-
to, os inscritos devem verificar
na página oficial do concurso na
internet, a confirmação de sua
inscrição e imprimir o seu com-
provante de inscrição. Esse pro-
cedimento deve ser feito a partir
do 10ª dia útil subsequente ao do
pagamento da taxa.

Os jovens também podem soli-

citar o documento em um dos
postos credenciados. Os organiza-
dores alertam que a obtenção do
comprovante de inscrição é de res-
ponsabilidade dos participantes;
esse documento, juntamente com

o documento original de identifi-
cação, deverão ser mantidos em seu
poder dos candidatos e apresenta-
dos nos locais de realização de to-
das as etapas do concurso.

A largada na disputa pelas 1.860

SERVIÇO
Tel:(21) 2104-6006
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SERVIÇO
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concursos

O processo seletivo do concur-
so de admissão às Escolas de
Aprendizes Marinheiros é exten-
so. Ele começa com a prova ob-
jetiva, que ainda não tem data
marcada, e que abrangerá con-
teúdos de quatro disciplinas:
Serão, ao todo, 50 questões, dis-
tribuídas da seguinte forma: 15
de Matemática, 15 de Portugu-
ês e 20 de Ciências.

A prova objetiva vale até 100
pontos. Os participantes deve-
rão estar atentos aos critérios de
aprovação e classificação. Serão
eliminados aqueles que não
obtiverem, pelo menos, 50 pon-
tos em toda a prova ou um mí-
nimo de acertos inferior a 40%
das questões em qualquer uma
das disciplinas. Isto correspon-
de a resolução correta de, pelo
menos, seis questões de Portu-
guês, seis de Matemática e oito
de Ciências. No entanto, como
pode-se perceber, conseguir os
mínimos exigidos não garante
aprovação, pois ainda faltariam
10 pontos para chegar à nota
mínima geral da avaliação.

Também serão eliminados os
candidatos que derem ou recebe-
rem auxílio para a execução de
qualquer prova; utilizarem-se de
qualquer material não autoriza-
do; desrespeitarem qualquer
prescrição relativa à execução da
prova; escreverem o nome ou
introduzir marcas identificado-
ras em outro lugar que não o
determinado; cometerem ato
grave de indisciplina; ou compa-

recer ao local de realização da
prova após o horário previsto.

No entanto, não basta conse-
guir a aprovação, ou seja, o nú-
mero de acertos mínimo exigi-
do, para continuar no concur-
so de admissão. Para estar en-
tre os classificados, é necessário
estar entre os 4.400 candidatos
que obtiverem as maiores no-
tas na prova objetiva. Os que
ficarem empatados na última
posição serão convocados.

Caso o rendimento geral dos
candidatos não permita a con-
vocação de 4.400 candidatos
para os eventos complementa-
res, a critério da Marinha, po-
derão ser chamados tantos can-
didatos quantos forem necessá-
rios para completar o limite de
até 4.400 candidatos, ainda que
não tenham conseguido 50
pontos em toda a prova e 40%
de acertos em cada matéria.
Neste caso, porém, eles precisa-
rão ter conseguido, pelo menos,
20% ou mais de acertos em cada
uma das disciplinas.

Os candidatos aprovados nes-
ta etapa inicial e classificados den-
tro do número estabelecido pela
Marinha para convocação ainda
enfrentarão mais quatro etapas:
inspeção de saúde, teste de apti-
dão física, avaliação psicológica
e verificação de documentos.

vagas será dada no dia 29 de abril.
Os locais de aplicação do exame
serão divulgados posteriormen-
te. Nesse dia, os  jovens realiza-
rão os escolaridade, composto
por provas de Língua Portugue-
sa e Matemática. Cada parte terá
25 questões do tipo múltipla es-
colha. A prova valerá no total 100
pontos, 50 de Língua Portugue-
sa e 50 de Matemática.

Para não serem eliminados nessa
fase, os estudantes devem acertar,
pelo menos, 40% das questões de
Matemática e 40% das questões de
Língua Portuguesa. Os aprovados
na fase inicial serão convocados para
os eventos complementares. A
Marinha poderá chamar até qua-
tro vezes o número total de vagas
oferecidas na seleção.

O processo seletivo possui outras
quatro etapas. São elas: verificação
de dados biográficos, inspeção de
saúde, exame psicológico, teste de
suficiência física e verificação de
documentos.

SERVIÇO
www.ciaga.mar.mil.br

Anualmente é realizado pelo
Centro de Instrução Graça Ara-
nha (Ciaga) o processo seleti-
vo de Admissão às Escolas de
Formação da Marinha Mer-
cante (Efomm). As inscrições,
geralmente, acontecem no fi-
nal do primeiro semestre. A
previsão é de que o edital seja
liberado em junho. A taxa de
participação custou, no último
ano, R$50.

A classificação no concurso
para a Efomm não leva a in-
gresso na carreira militar. O
matriculado, no entanto, terá
acesso a um curso gratuito e,
após esse período, estará ha-
bilitado a atuar no segmento
da Marinha Mercante, onde es-
tima-se que a remuneração
inicial possa chegar a cerca de
R$8 mil.

No último concurso a oferta
foi de 395 vagas. Para concor-
rer nos cursos de formação su-
perior da Efomm, os interessa-
dos precisaram preencher al-
guns pré-requisitos, como: ser
brasileiro nato; ter idade entre
17 e 23 anos de idade; estar em
dia com as obrigações civis e
militares, entre outras. A esco-
laridade mínima exigida é o en-

sino médio completo.
A Efomm oferece dois cur-

sos: o de Formação de Ofici-
ais de Máquinas da Marinha
Mercante (FOMQ) e o de For-
mação de Oficiais de Náuti-
ca da Marinha Mercante
(Font), sendo ambos realiza-
dos em dois períodos, um aca-
dêmico com duração de seis
semestres e outro de estágio
embarcado, com duração mí-
nima de 12 meses.

Para garantir vaga nos cur-
sos de formação, os participan-
tes devem passar por todas as
etapas do processo seletivo. A
primeira é a fase de provas,
onde os candidatos respon-
dem questões de Português,
Inglês, Matemática, Física e
uma Redação. Ano passado o
exame aconteceu em agosto.

As demais etapas são cons-
tituídas de reunião de instru-
ção, seleção psicológica, ins-
peção de saúde, verificação de
documentos e teste de sufici-
ência física. Nessa última, os
participantes são submetidos
a provas de corrida e natação.

ções, como os endereços dos
postos de inscrição, estão
disponíveis no edital, que
pode ser acessado na FOLHA
DIRIGIDA Online.

ZENITE MACHADO

DIVULGAÇÃO

SERVIÇO
Tel:(21) 2104-6006
wwww.ingressonamarinha.mar.mil.br
www.ensino.mar.mil.br
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• GRUPO A – Candidatos(as) oriundos de escolas da rede
privada de  ensino.

• GRUPO B – Candidatos(as) oriundos(as) do Ensino Público,
pertencentes a famílias com renda per capta superior a 1,5
(um salário mínimo e meio).

• GRUPO C – Candidatos(as) oriundos(as) do Ensino Público,
pertencentes a famílias com renda per capta superior a 1,5
(um salário mínimo e meio), que se auto declararem pretos,
pardos e indígenas.

• GRUPO D – Candidatos(as) oriundos(as) do Ensino Público
e pertencentes a famílias com renda per capta igual ou infe-
rior a 1,5 (um salário mínimo e meio).

• GRUPO E – Candidatos(as) oriundos(as) do Ensino Público,
pertencentes a famílias com renda per capta igual ou inferior
a 1,5 (um salário mínimo e meio), que se auto declarem pre-
tos, pardos ou indígenas.

Grupos de candidatos de acordo com a lei de cotas

Cefet: 854 vagas em dursos EAD
IIIIINSCRIÇÕESNSCRIÇÕESNSCRIÇÕESNSCRIÇÕESNSCRIÇÕES     | Prazo vai até o dia 2 de abril. Taxa está fixada em R$30

Oferta é para os cursos
técnicos em Informática,
Telecomunicações e
Segurança do Trabalho

Quadro de vagas do processo seletivo para o Cefet/RJ

POLO ITAGUAI 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 7

POLO NOVA FRIBURGO 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 7

POLO NOVA IGUAÇU 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Informática Técnico em Informática 6

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 7

Telecomunicações Técnico em Telecomunicações 6

POLO PETRÓPOLIS 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 7

POLO VALENÇA 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 7

QUADRO V (Grupo E) 

POLO CANTAGALO 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 8

POLO CAMPOS 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 8

POLO ITAOCARA  

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 8

POLO PINHEIRAL 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 8

POLO PIRAI 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 8

POLO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 8

POLO SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 8

POLO ANGRA DOS REIS 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 8

POLO ITAGUAI 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 8

POLO NOVA FRIBURGO 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 8

POLO NOVA IGUAÇU 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Informática Técnico em Informática 7

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 8

Telecomunicações Técnico em Telecomunicações 7

POLO PETRÓPOLIS 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 8

POLO VALENÇA 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 8

Quadro III (grupos C e E) 

POLO ANGRA DOS REIS 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 8

POLO ITAGUAI 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 8

POLO NOVA FRIBURGO 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 8

POLO NOVA IGUAÇU 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Informática Técnico em Informática 7

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 8

Telecomunicações Técnico em Telecomunicações 7

POLO PETRÓPOLIS 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 8

POLO VALENÇA 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 8

Quadro IV (grupos D e E) 

POLO CANTAGALO 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 7

POLO CAMPOS 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 7

POLO ITAOCARA 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 7

POLO PINHEIRAL 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 7

POLO PIRAI 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 7

POLO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 7

POLO SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 7

POLO ANGRA DOS REIS 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 7

QUADRO 1 (GRUPOS A, B, C, D E E) 

POLO CANTAGALO 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 29

POLO CAMPOS 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 29

POLO ITAOCARA 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 29

POLO PINHEIRAL 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 29

POLO PIRAI 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 29

POLO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 29

POLO SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 29

POLO ANGRA DOS REIS 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança do Trabalho Técnico em Segurança do Trabalho 29

POLO ITAGUAI 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança do Trabalho Técnico em Segurança do Trabalho 29

POLO NOVA FRIBURGO 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança do Trabalho Técnico em Segurança do Trabalho 29

POLO NOVA IGUAÇU 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Informática Técnico em Informática 25

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 29

Telecomunicações Técnico em Telecomunicações 25

POLO PETRÓPOLIS 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 29

POLO VALENÇA 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 29

Quadro II (grupos B, C, D e E) 

POLO CANTAGALO Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 6

POLO CAMPOS 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 6

POLO ITAOCARA 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 6

POLO PINHEIRAL 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 6

POLO PIRAI 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 6

POLO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 6

POLO SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 6

POLO ANGRA DOS REIS 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 6

POLO ITAGUAI 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 6

POLO NOVA FRIBURGO 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 6

POLO NOVA IGUAÇU 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Informática Técnico em Informática 5

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 6

Telecomunicações Técnico em Telecomunicações 5

POLO PETRÓPOLIS 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 6

POLO VALENÇA 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 6

Quadro III (grupos C e E) 

POLO CANTAGALO 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 8

POLO CAMPOS 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 8

POLO ITAOCARA 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 8

POLO PINHEIRAL 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 8

POLO PIRAI 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 8

POLO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 8

POLO SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 

ÁREAS PROFISSIONAIS Curso Vagas

Segurança Técnico em Segurança do Trabalho 8

Quadro IV (grupos D e E) 

Prova objetiva no dia
16 para cursos integrados

IFRJ IFRJ IFRJ IFRJ IFRJ | Locais de prova a partir de quarta, dia 12

AAAAAVVVVVALIAÇÃOALIAÇÃOALIAÇÃOALIAÇÃOALIAÇÃO     | Provas ocorrerão no dia 16

IFRJ: locais de prova
saem no próximo dia 12

OOOOOPORTUNIDADEPORTUNIDADEPORTUNIDADEPORTUNIDADEPORTUNIDADE     | Cursos são oferecidos pelo IFRJ

Cursos técnicos: vagas
a partir de segunda, 14

SERVIÇO
www.cefet-rj.br

O Centro Federal de Educa-
ção Tecnológica Celso Suckow
da Fonseca (Cefet/RJ) já rece-
be inscrições para o seu pro-
cesso seletivo aos cursos técni-
cos em Informática, Telecomu-
nicações e Segurança do Tra-
balho. Com 854 vagas, os cur-
sos serão oferecidos na moda-
lidade a distância. Interessados
devem estar cursando, no mí-
nimo, a 2ª série do ensino
médio em 2014, ou já ter con-
cluído esse nível de ensino.

Para o curso técnico em Se-
gurança do Trabalho há 754
vagas em diversos campi,
como Angra dos Reis, Cam-
pos, Cantagalo, Itaguai, Itao-
cara, Nova Friburgo, Nova
Iguaçu, Petrópolis, Pinheiral,
Pirai, Santo Antônio de Pádua,
São José do Vale do Rio Preto
e Valença. Já para Informáti-
ca e Telecomunicações, são 50
vagas disponíveis, no polo de
Nova Iguaçu, em cada curso.

Os estudantes poderão optar
por concorrer em dois critérios

de reservas de vagas, sendo
50% para Ampla Concorrên-
cia e 50% para candidatos que
cursaram integralmente o En-
sino Médio na rede pública de
ensino. Deste último quanti-
tativo, ainda serão referencia-
dos pelo sistema de reserva de
vagas, candidatos segundo sua
renda média familiar e auto-
declarados pretos, pardos e in-
dígenas, segundo o último cen-
so do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE).
Mais especificidades podem
ser conferidas em edital na
FOLHA DIRIGIDA Online.

Para se inscrever, basta
acessar o edital do concurso
e imprimir a ficha de inscri-
ção disponível, que deve ser
entregue, devidamente preen-
chida, junto com o compro-
vante de pagamento da taxa de
inscrição, fixada no valor de
R$30, na instituições onde o
candidato deseja cursar. O
atendimento nos campi será
feito das 10h do dia 24 de fe-
vereiro às 15h do dia 2 de
abril. Interessados em solici-
tar a isenção da taxa de inscri-
ção têm até as 15h do dia 19
de março, para fazer a entre-
ga do requerimento preenchi-

do e a ficha de inscrição. A lista
de isenções deferidas será di-
vulgada em 21 de março.

O concurso terá início no dia
11 de maio, quando será apli-
cada uma prova de 45 ques-
tões, abrangendo as áreas de co-
nhecimento da base nacional
comum dos currículos do En-

sino Fundamental e conheci-
mentos de Informática básica.
O resultado sairá a partir de 27
de maio. Candidatos selecio-
nados poderão realizar sua ma-
trícula entre 2 e 6 de junho.

A partir do próximo dia 12,
candidatos com situação de ins-
crição confirmada ao processo
seletivo para ingresso de novos
alunos a Educação Profissional
Técnica de Nível Médio, ofere-
cida de forma integrada ao En-
sino Médio pelo Instituto Fede-
ral de Educação, Ciência e Tec-
nologia do Rio de Janeiro
(IFRJ)m poderão imprimir o seu
Cartão de Confirmação de Ins-
crição (CCI), via internet. As
inscrições se encerraram na
última sexta-feira, 28, e segun-
do informações da Diretoria de
Ensino da instituição, o prazo
não foi prorrogado.

Através do CCI, o candidato sa-
berá o local de realização da pro-
va e poderá conferir se estão cor-
retos os dados pessoais que infor-
mou na inscrição, além do Cam-
pus para o qual concorre e a mo-
dalidade de vaga - ampla concor-
rência ou reserva de vagas - a que
concorre. Caso haja divergências
de informação, o candidato poderá
pedir retificação, nos dias 12 e 13
de março, na página da organiza-
dora do concurso, via internet.

O processo seletivo para este
concurso consistirá em uma
prova objetiva de múltipla esco-
lha, com 25 questões, sendo 10
de Língua Portuguesa e 15 de
Matemática, além de uma Re-

dação. A prova será realizada no
próximo dia 16, domingo, das
9h às 12h, no local indicado no
CCI do candidato. É recomen-
dado ainda que o participante
chegue com uma hora de ante-
cedência ao local de prova, por-
tando, além do CCI, documen-
to de identidade com foto e ca-
neta esferográfica de tinta azul
ou preta. O resultado e a classi-
ficação final serão divulgados no
dia 3 de abril de 2014, na pági-
na da organizadora do concur-
so ou da instituição. Candidatos
selecionados poderão realizar
sua matrícula no período de 8 a
10 de abril de 2014, no campus
para o qual foi selecionado.

Ao todo, são 1.141 vagas dis-
tribuídas em diversos cursos,
compreendidos entre oito cam-
pi da instituição, entre eles: Ar-
raial do Cabo; Duque de Caxi-
as; Nilópolis; Rio de Janeiro; e
outros. Os cursos, que serão mi-
nistrados na modalidade inte-
grada ao ensino médio, são di-
recionados a estudantes que te-
nham concluído o ensino fun-
damental ou estejam cursando
o 9º ano do mesmo tipo de en-
sino no ano letivo de 2013.

Os candidatos que tiveram
sua inscrição confirmada no
concurso de admissão aos cur-
sos técnicos oferecidos de for-
ma concomitante ou subse-
quente ao ensino médio pelo
Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio de
Janeiro (IFRJ) devem ficar aten-
tos. A partir desta quarta-feira,
dia 12, os inscritos para a dis-
puta pelas 359 vagas no primei-
ro semestre letivo de 2014 ofer-
tadas pelas instituição poderão
imprimir seu Cartão de Confir-
mação de Inscrição (CCI), dis-
ponível na página da organiza-
dora do concurso, na internet.

As inscrições para o proces-
so seletivo terminaram na úl-
tima sexta-feira, 28. No cartão
de confirmação, o candidato
poderá consultar informações
como os dados pessoais que
informou no processo de ins-
crição, assim como, o Campus
e o código do curso para o qual
concorre e a modalidade de
vaga - ampla concorrência ou
reserva de vagas, além do lo-
cal de prova.

O processo seletivo será com-
posto ainda de uma prova ob-
jetiva de múltipla escolha, com
25 questões, sendo dez de Lín-
gua Portuguesa e 15 de Matemá-
tica; e uma Redação. A prova ob-
jetiva será realizada no dia 16
próximo, domingo, das 9h às
12h. O local de aplicação da
prova estará também fixado no
CCI do candidato. É recomen-
dado ainda que o candidato

chegue com uma hora de an-
tecedência ao local de prova,
munido de seu CCI, de docu-
mento oficial de identidade
com foto e caneta esferográfi-
ca de tinta azul ou preta.

O resultado e a classificação
final dos candidatos está prevista
para ser divulgada na página da
organizadora do concurso ou do
IFRJ, no dia 7 de abril de 2014,
após as 18h. Os candidatos clas-
sificados para as vagas referidas
poderão realizar sua matrícu-
la no período de 11 a 14 de abril
de 2014, nos dias úteis, na Se-
cretária de Ensino Médio e Téc-
nico do Campus para o qual foi
aprovado, conforme calendário
disponível no edital, que pode
ser acessado na FOLHA DIRI-
GIDA Online.

Os cursos oferecidos pelo IFRJ
aos candidatos são os de Infor-
mática, Informática para Inter-
net, Meio Ambiente, Petróleo e
Gás, Plásticos, Química e Secre-
tariado. Para estes, é necessário
ter concluído ou estar cursando,
no ano letivo de 2014, a 2ª sé-
rie do ensino médio. Já as vagas
direcionadas para o curso de
Segurança do Trabalho e Metro-
logia são voltados para candida-
tos com o ensino médio com-
pleto ou que estejam matricu-
lados, em 2014, na terceira sé-
rie da mesma etapa de ensino.

A segunda etapa de inscrições
no processo seletivo para 167
vagas no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio de Janeiro (IFRJ) começa nes-
ta segunda-feira, dia 10 de mar-
ço. A seleção é para turmas do 1º
semestre letivo de 2014, relati-
vas à Educação Profissional Téc-
nica de Nível Médio, oferecida de
forma integrada ao ensino médio,
na modalidade de Educação de
Jovens e Adultos (EJA).

O primeira etapa de inscrições
terminou na última quinta-feira,
dia 27. Já o prazo da segunda ro-
dada vai até a próxima sexta-fei-
ra, dia 14. As 167 vagas ofereci-
das no processo seletivo estão
distribuídas entre cinco campi do
IFRJ, nos cursos técnicos em Ma-
nutenção e Suporte em Informá-
tica e técnico em Agroindústria. Os
candidatos interessados podem
participar por dois sistemas de
vagas: o de ampla concorrência e
o sistema de reserva de vagas para
escolas públicas, deste último
conforme as regras estabelecidas
no edital, que pode ser conferido
na FOLHA DIRIGIDA Online.

Os candidatos aptos a realizar
sua inscrição na segunda etapa

devem apresentar idade mínima
de 18 anos completos até a data
da matrícula e ensino fundamen-
tal completo. As inscrições são
gratuitas e devem ser realizadas
por meio de um formulário, dis-
ponível no campi em que o can-
didato deseja cursar. Na inscrição,
é preciso, ainda, entregar junto ao
formulário uma foto 3x4 recen-
te e sem carimbo. Os dias e ho-
rários de funcionamentos dos
campi também estão disponíveis
no edital.

O processo seletivo se dará em
duas etapas. Uma delas é a par-
ticipação dos candidatos em uma
palestra sobre o curso técnico,
ministrada pelo coordenador do
curso, no campus para o qual o
candidato se inscreveu. A outra
é o preenchimento de um ques-
tionário, de caráter avaliativo, que
será pontuado de zero a dez.

O processo seletivo está mar-
cado para o próximo dia 23, das
9h às 11h, no campus ao qual o
candidato se inscreveu. O resul-
tado e a classificação final dos
candidatos está prevista para ser
divulgada no dia 7 de abril de
2014, na página da instituição na
internet, após as 16h.

SERVIÇO
www.metropolesolucoes.com.br
www.ifrj.edu.br

SERVIÇO
www.folhadirigida.com.br
www.metropolesolucoes.com.br
www.ifrj.edu.br
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Estado: Uppes
pede a criação de
auxílio-saúde

BBBBBENEFÍCIOENEFÍCIOENEFÍCIOENEFÍCIOENEFÍCIO |  |  |  |  | Entidade reivindica R$500

Reivindicação partiu da
dificuldade de cobertura
de gastos com saúde,
por parte dos docentes

Segundo Teresinha Machado, Uppes enviou ofício com reivindicação à Seeduc

ARQUIVO

Como parte das reivindica-
ções apresentadas ao Governo
do Estado, a União dos Profes-
sores Públicos no Estado-Sindi-
cato (Uppes) encaminhou, na
terça-feira, dia 25, um ofício à
Secretaria de Estado de Educa-
ção do Rio de Janeiro (Seeduc),
reivindicando auxílio-saúde
para os professores ativos e apo-
sentados do magistério público
estadual. A pauta surgiu a partir
da reclamação de educadores
sobre a dificuldade de cobrir os
gastos com a saúde.

A entidade reivindica o valor de
R$500 de benefício para cada
docente, além do reajuste salari-
al. Segundo a professora Teresinha
Machado da Silva, presidente do
sindicato, diversas queixas de fi-
liados tem chegado à instituição.
Muitas são relacionadas a emprés-
timos e problemas com falta de
recursos para custear remédios e
tratamentos médicos. A educado-
ra ressaltou que, no caso dos apo-
sentados, a situação é ainda mais
preocupante.

“Todo semestre organizamos
um grande encontro de professo-
res. A maioria é aposentado, pois,
infelizmente, os ativos estão com
40 horas de carga e trabalham em
três ou quatro escolas. Nos encon-
tros, falaram bastante sobre essa
dificuldade e achamos que essa
seria a melhor forma de resolver
o problema”, disse.

De acordo com a sindicalista,
uma parcela significativa dos
professores acaba se comprome-
tendo com empréstimos consig-
nados, como forma de suprir, em
muitos casos, os gastos médicos.
“É inadmissível que um educa-

THIAGO LOPES
thiago.souza@folhadirigida.com.br

dor, que tanto contribuiu para a
nossa sociedade tenha que recor-
rer a empréstimos para sanar os
gastos com a saúde”, disse, criti-
cando o plano de saúde ofereci-
do pelo governo aos servidores.
“É descontado direto na conta
bancária. Isso é um perigo, pois
se não tiver dinheiro no banco
terá que pagar juros, e sabemos
que muitos professores, princi-
palmente os aposentados, vivem
atolados em dívidas com em-
préstimos bancários”, falou.

Outro ponto levantado pela
sindicalista é sobre os reajustes
anuais de Planos de Saúde. Se-
gundo ela, os planos coletivos
têm independência na escolha
dos valores, sem a interferência
da Agência Nacional de Saúde
(ANS), o que representa um
perigo caso o aumento seja des-
proporcional ao que recebem os
educadores. “No plano ofereci-
do pela Uppes, sempre realiza-
mos assembleias para ouvir dos
filiados as suas condições. Nes-
se plano oferecido pelo gover-
no, quem irá intermediar essa
negociação? Se mudar a gestão
governamental? Quem se res-
ponsabilizará? Na verdade, é
uma vergonha depender disso.
A saúde pública de qualidade
para todos deveria ser tratada
como prioridade”, lamentou.

Teresinha explicou que a
maior exigência do sindicato é
para que todos os educadores
tenham um salário digno. Con-
tudo, como esta situação ainda
está longe do ideal, é preciso
procurar opções para suprir as
necessidades básicas da catego-
ria. “Sabemos a realidade sala-
rial do magistério fluminense,
por isso temos de buscar alter-
nativas para minimizar os im-
pactos nas despesas mensais dos
docentes, uma vez que o gover-
no não se responsabiliza por
oferecer atendimento médico-
hospitalar aos seus servidores”,
destacou a presidente da Uppes.

renato.deccache@folhadirigida.com.brsem censura

Qualquer que seja o curso a ser seguido
por nossos alunos (ou mesmo na efetiva-
ção de concursos públicos), o conhecimen-
to da língua portuguesa é essencial, com a
mescla dos conteúdos de morfologia e sin-
taxe. Conhecer os valores semânticos é in-
dispensável para o correto exercício profis-
sional e também para a comunicação e ex-
pressão do nosso idioma.

Sabe-se que há dificuldades no cumpri-
mento das obrigações de interpretação de
textos, como se exige nas provas, e isso é
consequência dos nossos crônicos déficits
de leitura. Por isso mesmo, qualquer que
seja o caminho adotado para a valoriza-
ção da educação brasileira, o conhecimento
da língua portuguesa é vital, estratégico
mesmo. Não há currículo em nossas es-
colas que deixe de priorizar os estudos de
português, que é a matéria mais bem ser-
vida de horas/aula.

Conhecer mais profundamente a língua
portuguesa não deixa de ser, igualmente, um
exercício patriótico. Como compreender os
textos de Machado de Assis, por exemplo,
sem o adequado domínio da nossa língua?
Devemos conhecer as suas origens, os seus
caminhos e os riscos que pairam sobre o seu
futuro, com o excesso de oferta eletrônica

descontrolada.
A Política Nacional de Educação, mesmo

sem estar nitidamente explicitada, pede
cuidados especiais com o nosso idioma e o
conhecimento de todos os pormenores que
o cercam.  O mesmo pode ser afirmado em
relação ao futuro Plano Nacional de Educa-
ção, que é para vigorar até o ano de 2020.

O Brasil vive hoje um período de gran-
de enriquecimento do que chamamos de
avaliação. Demorou muito tempo para que
adquiríssemos o real significado do que
isso expressa, em termos de busca da qua-
lidade. Se não conhecemos as nossas de-
ficiências, como melhorar de conduta? No
caso dos cuidados com a língua pátria,
sempre existe uma palavra de incentivo
para que ela se aperfeiçoe. Vamos reparar
que, nos currículos propostos, o espaço da
língua portuguesa é praticamente sagra-
do, não devendo se reduzir em proveito
de qualquer outra disciplina. Não existe
nada mais importante.

Deve-se considerar, como fator rigorosa-
mente prioritário, o preparo dos professo-
res para ministrar a importante disciplina.
Nas pesquisas feitas registra-se sempre que
o português é a primeira colocada, com uma
tendência levemente crescente. Está à fren-

te da grade curricular, o que é um sintoma
altamente positivo, embora ainda insufici-
ente. É preciso melhorar sempre mais e aí
insistimos no papel da leitura para que isso
ocorra. Não nos anima o fato de termos
poucas bibliotecas públicas, com um défi-
cit nacional de 15 milhões de alunos sem a
possibilidade de frequentar uma delas. Isso
precisa ser corrigido em tempo hábil.

Sabe-se que a língua é um fator funda-
mental da unidade nacional, base da cul-
tura de um povo. Pode-se argumentar com
o festival de línguas em certos países eu-
ropeus, onde essa unidade fica prejudica-
da, embora cada povo lute pela preserva-
ção da sua língua como fator de indepen-
dência e identidade popular. Temos a sorte
e o destino de possuir uma só e poderosa
língua de cultura. Há que se cuidar dela
com todo carinho, valorizando os seus pro-
fessores, escritores e todos os que sobre
ela se debruçam. É uma forma de fortale-
cer a nossa cultura.

* Membro da Academia Brasileira de
Letras, vice-presidente do CIEE Nacional e

professor de História e Filosofia da Educação

Língua e unidade nacional
* ARNALDO NISKIER

Indiscutível a laicidade do Estado Brasi-
leiro. Você concorda com isso?

É difícil dizer que o Estado Brasileiro é
laico, quando se vê no preâmbulo da Cons-
tituição de 1988, em vigor, apesar das mais
de sessenta emendas, que foi promulgada
sob a proteção de Deus.

A polêmica pode ainda ser ampliada ao
se analisar o conteúdo do texto constituci-
onal, que estabelece: liberdade de culto re-
ligioso; impedimento ao Estado de emba-
raçar o funcionamento de igrejas ou a sua
manutenção; a imunidade de impostos para
as sociedades religiosas e, demais disso, os
subsídios financeiros do Estado para as ins-
tituições de ensino confessionais.

O Estado Brasileiro tem tratados com o
Vaticano, ente estatal da Igreja Católica. Esta
se beneficia de laudêmios nas áreas centrais
das cidades, que se expressa numa taxa que
o proprietário tem que pagar anualmente
para as dioceses.

O Estado Brasileiro tem um regime de
concessão de emissoras de TV e rádio para
as sociedades ou associações religiosas.

A Lei Federal 6.802/1980, estabelece que
o dia 12 de Outubro é feriado Nacional,
dedicado ao culto oficial a Nossa Senhora

de Aparecida: padroeira do Brasil.
A ação religiosa no Brasil tem livre aces-

so às terras indígenas e esse fato está atrela-
do diretamente ao outro fato, de origem
histórica: os jesuítas chegaram ao território
brasileiro em 1549 e edificaram a primeira
escola brasileira de ensino elementar, na
cidade de Salvador, Bahia.

Os jesuítas acolheram a missão educaci-
onal no Brasil por, aproximadamente, 210
anos. Na sua pedagogia educacional estava
também inclusa a pregação da fé católica.

O Colégio Pedro II, estabelecido no Rio
de Janeiro, de notoriedade inclusive no texto
Constitucional, foi criado a partir de um
seminário: Seminário de São Joaquim.

Na época de Getúlio Vargas, havia ensino
religioso nas escolas, inclusive públicas. Não
tivemos no Brasil a experiência da Europa
com lutas nacionalistas que acabaram por
substituir a Igreja no controle da educação.

Embora atualmente os protestantes no
Brasil sejam de número elevado, não se vê
no campo da educação o poder dessa comu-
nidade.

Afirmativas de que a laicidade do Estado
Brasileiro é indiscutível nega a história. Nega
o conteúdo da Constituição.

Laicismo não é ateísmo. Laico é um Esta-
do que não prega uma religião específica,
podendo o cidadão escolher o culto religi-
oso que quer professar.

O Estado Brasileiro não obriga uma fé
religiosa, tão pouco rechaça ou proibe a li-
berdade de consciência e de crença.

No Brasil o Estado não se sujeita a uma
igreja. Respeita as organizações religio-
sas. Portanto, não pode o Estado Brasi-
leiro proibir o ensino religioso nas es-
colas. Não pode impor o ensino religio-
so de certa e dada religião. Todavia, nada
lhe impede de propor um ensino que pro-
pague a fé religiosa, promovendo, inclu-
sive, a diversidade religiosa para tornar
efetiva a garantia fundamental de liber-
dade de crença.

E o fato de não poder ferir a liberdade de
crença e de religião na vida privada do ci-
dadão, não resume a laicidade do Estado.
A idéia de Estado laico não descarta possi-
bilidade dele adotar comportamentos que
incentivem opções de fé religiosa.

* Consultora empresarial do Gabinete Jurídico
Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda

ensino religioso nas escolas
* ELAINE RODRIGUES

A tecnologia da informação chegou a
nossas vidas com muita rapidez, principal-
mente nos últimos anos, tornando-se fun-
damental para as tarefas do cotidiano. In-
felizmente, nosso sistema educacional não
acompanhou essa evolução.

No começo dos anos 1950, as crianças se
sentavam em duplas, em carteiras onde havia
tinteiros e aprendiam em cartilhas com ri-
mas e desenhos. Os alunos prestavam a
máxima atenção às aulas e, em geral, eram
extremamente educados. O pai e a mãe dos
alunos talvez não conhecessem os temas
abordados em sala de aula, mas passavam
aos seus filhos valores que receberam de seus
pais e que acreditavam serem universais. O
professor era a pessoa que infundia maior
respeito aos alunos, depois dos pais, e seu
papel era reconhecido na sociedade.

Os tempos passaram; no Brasil, vivemos
21 anos sob ditadura, sofremos com a hi-
perinflação e o desemprego, enquanto que,
lá fora, o mundo experimentava a guerra fria,
o colapso das tiranias e a revolução tecno-
lógica. E a educação? Aqui, infelizmente, não
avançamos muito nesse quesito. Os alunos
que sentavam em carteiras duplas passaram
a sentar sozinhos e os tinteiros foram subs-
tituídos por canetas esferográficas. E o res-
tante? Bem, os pais e as mães, que antes tra-
balhavam para o sustento de seus 10 filhos,
agora precisam trabalhar ainda mais para
sustentar apenas 1 ou 2. Os valores, antes

transmitidos em casa, foram terceirizados
para a televisão, a internet e os videogames.
Influenciados por tantos veículos, os alunos
são mais informados e espertos. Mas, como
ainda estão sentados nas velhas carteiras,
sentem seu tempo perdido escrevendo com
canetas esferográficas.

Hoje, com o método construtivista, o pro-
cesso educacional não é baseado apenas em
aulas expositivas, repetição e “decoreba”,
pois a aprendizagem não é vista como um
processo passivo. É preciso buscar meios de
despertar o interesse dos alunos e dar a eles
um papel mais ativo. Mas isso ainda não é
o suficiente para provocar interação com os
alunos e despertar um real interesse no
aprendizado. O que fazer, então, para res-
gatar o anseio pelos estudos e pela apren-
dizagem?

Simples! Interagir com o meio que temos
disponível! Hoje a mídia leva conteúdo às
crianças, mas não expõe,com efeito; então
cabe a nós, educadores, o papel de “forma-
dores de opinião”. A responsabilidade é de
remar não contra maré, como se tem feito
há anos, mas a favor, buscando unir apren-
dizado, tecnologia, jogos e educação. É o que
a Aprendizagem Sistêmica faz. Este novo
modelo de ensino une realidade à tecnolo-
gia, inovação ao aprendizado, respeito a pro-
cedimentos de ensino, que visam não so-
mente a qualidade do aprendizado, mas tam-
bém habilidades socioemocionais capazes

de transformar o núcleo escola, a comuni-
dade e toda a sociedade que se envolvem
no programa.

Com a Aprendizagem Sistêmica é possí-
vel resgatar a vontade dos alunos aprende-
rem, pois o aprender não é uma obrigação,
mas uma diversão. E a Aprendizagem Sis-
têmica nos revela ainda o prazer de apren-
der em grupos, com interação total entre os
alunos, na qual todos são responsáveis pelo
aprendizado de todos. Não há o aluno des-
motivado, pois o programa envolve todos
de maneira igual. Também não existe o aluno
com baixo interesse, pois ele aprende de
maneira lúdica, com direcionamento e com
alegria.

Enfim, aprender de forma sistêmica, com
estruturas desenvolvidas para que o aluno
se sinta capaz de ensinar e aprender, são
formas prazerosas de ensinar para os pro-
fessores, interessantes para os aprendizes e
eficientes para prepará-los para um mundo
tão competitivo. Além disso, a Aprendiza-
gem Sistêmica é um método que também
transmite os valores fundamentais da edu-
cação e do respeito ao próximo.

* Graduada em Tecnologia de Gestão em
Recursos Humanos, atua como Formado-
ra do programa Aprendizagem Sistêmica

da Planeta Educação

Aprendizagem em tempos de alta tecnologia
* GISELE VITÓRIO

A imagem do educador como um profis-
sional capaz de produzir cenários onde a
aprendizagem se desenvolva ilustra bem a
mudança no papel dos professores, ao lon-
go das últimas décadas. Entre as competên-
cias do bem ensinar, está certamente a de
criar um ambiente estimulante no qual cri-
anças e jovens possam encontrar sua rota de
aprendizagem, construam seu percurso de
aprendizes, cresçam.

Se pensarmos bem, a imagem da construção
do cenário também se refere diretamente ao
trabalho dos gestores. O diretor, o coorde-
nador, enfim, os líderes educacionais, de-
vem, cada vez mais, ser capazes de entrever
e construir os cenários do seu projeto de
escola.

Pode-se pensar nesse papel de duas dife-
rentes perspectivas. Uma delas é o contex-
to imediato, próximo. Liderando equipes
complexas, em que atuem diversos profis-
sionais com diferentes personalidades e
formas de trabalhar, os gestores precisam ser
capazes de articular um relacionamento
produtivo. Isso implica, por exemplo, a

construção de um ambiente de trabalho que
concilie criatividade e disciplina, espaço de
valorização do mérito de cada um e resul-
tado do grupo. Ser capaz de organizar a cena
profissional é uma habilidade importante
para o gestor contemporâneo que precisa ser
desenvolvida.

Há, porém, cenários maiores do que esse:
um deles é o grande palco das mudanças da
sociedade contemporânea. Se é imprescin-
dível olhar para dentro, com atenção e cri-
tério para o que acontece na escola – nossa
área de influência mais próxima –, é igual-
mente importante olhar para fora, ou seja,
tentar compreender o que se passa no mun-
do. Se há algo que caracteriza nossa época é
a volatilidade dos conceitos.

Muitas vezes, presos aos afazeres cotidi-
anos, os gestores se esquecem de olhar para
mudanças importantes, grandes reorienta-
ções que mais cedo do que parece chegarão
ao ambiente escolar. Estamos falando de
tecnologia? Sim, mas não só disso. Há
mudanças demográficas, econômicas, cul-
turais e comportamentais que certamente

chegarão à escola e irão interferir nos negó-
cios. Saber entender esses movimentos per-
mite ao gestor se preparar para o que virá.

São muitos os exemplos: em alguns lu-
gares, pode ser a melhoria da escola públi-
ca, que repentinamente rouba os clientes da
rede particular; em outros, podem ser mo-
vimentos migratórios internos, como a fuga
das metrópoles. Enfim, não há uma regra;
o que sabemos, com certeza, é que as mu-
danças se sucedem com incrível velocida-
de e a vitalidade dos negócios cada vez mais
dependerá de nossa capacidade de adapta-
ção aos novos contextos.

Por isso, ser líder hoje implica ser sensí-
vel aos sinais dos tempos. É preciso saber
ler nas entrelinhas, buscar compreender as
tendências, antecipar-se, quanto mais pos-
sível, às curvas da história – essa estrada cada
vez mais veloz.

* Pedagoga, mestra em educação e diretora de
soluções educacionais do Ético Sistema de

Ensino, da Editora Saraiva

O gestor escolar como construtor de cenários
* FRANCISCA PARIS
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Parte dos alunos,
porém, teme pela
perda de qualidade e
peso do currículo

Alunos divididos com
resultado da transferência

GGGGGAMAAMAAMAAMAAMA F F F F FILHOILHOILHOILHOILHO |  |  |  |  | Parte considera positivo voltarem logo a estudarEEEEESTUDOSTUDOSTUDOSTUDOSTUDO     | Curso também prepara alunos para vestibulares e o Enem

Oportunidade de preparatórios
gratuitos na cidade de Mesquita

RRRRRECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS     | Mobilização espera arrecadar cerca de R$100 mil

Campanha na intertet busca
viabilizar Olimpíada de Biologia

MEC homologa transferência de
alunos de Medicina para Estácio

MMMMMAAAAATERIALTERIALTERIALTERIALTERIAL |  |  |  |  | É possível ter acesso a provas anteriores e exercícios

Curso cria aplicativo para ajudar
na preparação para o Enem 2014

THIAGO LOPES
thiago.souza@folhadirigida.com.br

Após meses de polêmicas,
manifestações e dúvidas, final-
mente os alunos da Universidade
Gama Filho (UGF) e Centro
Universitário da Cidade (Uni-
verCidade) tiveram uma defi-
nição de onde darão continui-
dade aos estudos. O anúncio das
instituições que absorverão os
cursos das duas descredenciadas
tranquilizou muitos universitá-
rios. Por outro lado, nem todos
ficaram satisfeitos com o resul-
tado do processo de transferên-
cia assistida do Ministério da
Educação (MEC).

Segundo Lívia Freitas Rodri-
gues, coordenadora geral de
saúde do Diretório Central dos
Estudantes (DCE) da UGF,
apesar do item do edital de trans-
ferência que obriga a compro-
vação de conceito satisfatório
nas avaliações do MEC, uma
parcela dos universitários teme
pela perda da qualidade aca-
dêmica e até mesmo pelo peso
do nome das instituições no
mercado de trabalho.

“Temos um grupo de discus-
são e, pelo que percebi, estão
bem divididos. Alguns estão
satisfeitos por voltar a estudar
com a manutenção do currí-
culo e uma chance maior de
concluir a formação no tem-
po estimado. Mas outros não
gostaram, porque acham que
o valor do currículo pode cair
um pouco por causa da insti-
tuição. Falam que escolheram
a Gama Filho pelo reconhe-
cimento e, apesar da melho-

ra, ainda existe certo precon-
ceito no mercado com a Está-
cio, por exemplo”, contou,
revelando que a antecipação
do resultado, previsto inicial-
mente para serem publicados
no Diário Oficial da União até
10 de março e, no caso da
medicina da Gama Filho, dia
14, acalmou os estudantes.

Na opinião da estudante, a
transferência assistida apresenta
alguns traços antidemocráti-
cos, uma vez que oferece ga-
rantias apenas aos alunos que
optam ingressar nas instituições
escolhidas com base no edital
do MEC. Caso escolham ou-
tra faculdade, com campus
mais próximo de sua residên-
cia, por exemplo, a manuten-
ção do currículo, do valor da
mensalidade e da previsão de
formatura não serão assegura-
das. “O aluno é meio que
obrigado a seguir aquelas
normas, não tem flexibilidade.
Alguns terão que estudar lon-
ge de casa. São detalhes que
ainda precisam ser vistos, por-
que se decidirem fazer a trans-
ferência por conta própria o

governo não se responsabili-
za e correm o risco de não ade-
quação curricular”, disse.

A melhor solução, na visão
dos estudantes, ainda é a fede-
ralização. De acordo com Lívia,
a vontade do DCE é que todos
os graduandos sejam absorvi-
dos, mas o MEC barrou a pro-
posta por empecilhos jurídicos.
O Centro Federal de Educação
Tecnológica Celso Suckow da
Fonseca (Cefet/RJ), que seria
transformado em Universida-
de Federal de Ciências Aplica-
das do Rio de Janeiro com a
federalização, sugeriu absorver
os alunos por meio da prova
de transferência externa, o que
abre a possibilidade de alguns
ficarem de fora. “Entendemos
que a primeira opção é a me-
lhor, mas trabalhamos com as
duas possibilidades. Como es-
tamos na véspera do Carnaval,
decidimos adiar nossa assem-
bleia geral, até para recolhermos
mais informações sobre como
anda a transferência assistida.
Não deixamos de correr atrás,
mas também precisamos ver a
realidade”, comentou.

O Ministério da Educação ho-
mologou a transferência dos alu-
nos da Gama Filho para a Está-
cio. A decisão, publicada na úl-
tima sexta, dia 28, no Diário
Oficial da União, foi tomada
após representantes do ministé-
rio terem verificado in loco se a
instituição oferecia condições de
colocar em prática a proposta que
fez para receber os estudantes.

Outra decisão do MEC foi, di-
ante da dificuldade enfrentada pe-
los alunos da UniverCidade e da
Gama Filho em receber a docu-
mentação, flexibilizar as exigên-
cias para matrícula nas novas ins-
tituições. As universidades Está-
cio de Sá (Unesa) e Veiga de Al-
meida (UVA) e a Faculdade de Tec-
nologia Senac Rio (Fatec), que in-
corporarão os alunos pelo proces-
so de transferência assistida, irão
aceitar a documentação incom-
pleta no registro dos novos alu-
nos. A informação foi divulgada
pelo Núcleo de Defesa do Con-
sumidor (Nudecon) da Defenso-
ria Pública do Rio de Janeiro e
confirmada pelo MEC.

 “As instituições selecionadas
no processo de transferência as-
sistida dispõem de informações
suficientes para iniciar o proce-
dimento de matrícula, indepen-
dentemente da apresentação de
histórico escolar”, diz o comuni-
cado, informando que basta apre-
sentar a documentação pessoal e
manifestar interesse para garan-
tir o pleno aproveitamento do
primeiro semestre letivo de 2014.

A Galileo Educacional, mante-
nedora das duas descredenciadas,
tinha até a sexta-feira, dia 28, para
entregar os documentos aos uni-
versitários. O prazo foi fixado pelo
Poder Judiciário do estado do Rio
de Janeiro. Porém, na quarta e
quinta, dias 26 e 27, os estudan-
tes da UniverCidade tiveram pro-
blemas para pegar os documen-
tos. Centenas deles formaram fi-
las na porta da instituição na Rua
Gonçalves Dias, no Centro do Rio,
e muitos foram para casa sem o
histórico escolar ou com a docu-
mentação incompleta.

Agentes do Procon-RJ estive-
ram no local e constataram a ine-

ficiência na distribuição. De acor-
do com o órgão de defesa do con-
sumidor, apenas dois funcioná-
rios estavam no local. Os docu-
mentos estavam impressos e era
necessário a conferência manu-
al para encontrá-los, além de es-
tarem disponíveis apenas docu-
mentos a partir do segundo se-
mestre de 2013. Com isso, o Pro-
con-RJ autuou a Galileo por má
prestação de serviço, feito “de
forma precária e em local inade-
quado”, além do descumprimen-
to do cronograma previsto.

SERVIÇO
EstácioEstácioEstácioEstácioEstácio
Central de Atendimento: (21) 3231-0000
Hotsite: www.estacio.br/
transferenciaassistida

VVVVVeiga de Almeidaeiga de Almeidaeiga de Almeidaeiga de Almeidaeiga de Almeida
Célula de Acolhimento: Rua Teófilo Otoni,
123, Centro
Dúvidas: (21) 3924-6000
Informações: www.uva.br

Senac RJSenac RJSenac RJSenac RJSenac RJ
Informações: www.rj.senac.br
Telefone: (21) 2517-9201
E-mail: graduacao@rj.senac.br

A décima Olimpíada Brasi-
leira de Biologia (OBB) cor-
re o risco de não acontecer este
ano. O motivo é a falta de re-
cursos do Ministério da Edu-
cação (MEC) e do Conselho
Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico
(CNPq), principais apoiado-
res da competição.

Para evitar que a olimpíada
seja cancelada, a Associação
Nacional de Biossegurança
(Anbio), organizadora da com-
petição, lançou uma campanha
no site Vakinha.com para arre-
cadar fundos e financiar mais
uma edição da competição. De
acordo com Leila Macedo, pre-
sidente da Anbio, a colaboração
de alunos, professores e incen-
tivadores da educação será
muito importante.

“É com a pequena contribui-

ção de cada um que chegaremos
ao valor necessário para a reali-
zação da olimpíada e para o trei-
namento dos estudantes, tanto
em eventos nacionais quanto
internacionais”, afirma.

A verba do CNPq seria usada,
em grande parte, para o treina-
mento dos alunos vencedores
da rodada nacional em labora-
tórios do Rio de Janeiro e para
viagens internacionais da dele-
gação brasileira para México e
Indonésia, países sedes das
olimpíadas ibero-americana e
internacional de Biologia. Para
a presidente da Anbio, Leila
Macedo, esse investimento era
responsável por parte do suces-
so da competição.

“Sem apoio não teremos
como continuar este projeto
que já permitiu a vários estu-
dantes conquistarem o sonho

profissional com bolsas de es-
tudo em universidades no ex-
terior”, salienta.

A OBB é organizada pela An-
bio e conta com o apoio do MEC,
do Ministério da Ciência e Tec-
nologia e Inovação (MCTI), da
Fundação Carlos Chagas de
Apoio à Pesquisa no Estado do
Rio de Janeiro (Faperj) e parcei-
ros sócios da Anbio.

Ao longo de 10 anos de
olimpíadas mais de 40 meda-
lhas já foram conquistadas em
competições internacionais.
O objetivo da campanha é al-
cançar R$100 mil. Para fazer
a doação, basta acessar o site
Vakinha. com, digitar Olim-
píada Brasileira de Biologia e
seguir as instruções.

SERVIÇO
www.vakinha.com.br

Acima, Imagem de alunos em protesto contra transferência assistida:
medida tomada pelo MEC agradou só parte dos estudantes na UGF

A prefeitura de Mesquita está
oferecendo cursos preparató-
rios gratuitos para vestibular e
concursos públicos. As inscri-
ções estão abertas e devem ser
feitas pela internet até a data
de início das aulas. O formu-
lário de inscrição está disponí-
vel no blog do PreVes. Não há
cobrança de taxa de participa-
ção. Serão preenchidas, no
máximo, 280 vagas.

O pré-vestibular destina-se
aos alunos que estão no 3° ano
ou já terminaram o ensino
médio e tem a intenção de in-
gressar na universidade. Para
esses estudantes, o projeto
acontecerá aos sábados de 8h
às 12h40 em quatro polos, que
devem ser escolhidos no ato da

inscrição, são eles: Deoclécio
(Cosmorama), Manoel reis
(Edson Passos), Rotariano
(Centro) e Américo (Banco de
Areia). Cada unidade compor-
tará uma turma de, no máxi-
mo, 40 alunos.

O preparatório para concur-
sos é destinado a todos os in-
teressados em prestar concur-
so público. O projeto será aos
sábados, de 9h às 13h, em um
único polo, na E.M Governa-
dor Roberto Silveira, em Ed-
son Passos. Serão 120 vagas
destinadas ao preparatório
para concursos. Todos os con-
templados receberão a confir-
mação da inscrição por email.

O preparatório está previs-
to para começar dia 15 de mar-

ço. A data, no entanto, pode
ser adiada. A frequência do
aluno será uma condição para
sua aprovação, portanto, em
caso de duas faltas consecu-
tivas não justificadas no mes-
mo mês, a vaga será ofereci-
da aos demais interessados
que fizeram inscrição e não
foram selecionados.

Os cursos são financiados com
verba federal aplicada ao progra-
ma Relação Escola Comunida-
de. Este projeto tem como ob-
jetivo oferecer à comunidade
opções de atividades aos sábados
e estreitar a relação dos estudan-
tes com a escola.

SERVIÇO
www.preves2014.blogspot.com.br

Após uma série de testes, o
Curso e Colégio Intellectus lan-
çou uma nova plataforma de
estudos para utilização nas re-
des sociais. A novidade é o apli-
cativo no Facebook com simu-
lados de provas antigas do Exa-
me Nacional do Ensino Médio
(Enem), além de exercícios do
próprio Intellectus. O aplicati-
vo foi lançado e tem desperta-
do o interesse tanto com os alu-
nos da instituição, quanto com
jovens em geral, pois é aberto.
Estima-se, que a participação dos
estudantes chegue a 30%.

“O objetivo do aplicativo é
buscar todos os alunos e can-
didatos ao acesso ao Enem e
às universidades em geral.
Também buscamos dar supor-
te de estudo a alunos de diver-
sas áreas pois, mesmo fora do

JULIANA BRITTO
juliana.britto@folhadirigida.com.br

período de realização de si-
mulados, o aplicativo dá aces-
so a uma baterias de exercíci-
os”, explica o coordenador do
Intellectus, Bruno Garbero.

No Facebook, além do aplica-
tivo, o Curso e Colégio Intellec-
tus ainda interage com os estu-
dantes através de concursos e
promoções. É uma forma encon-
trada pela instituição de fazer da
internet como uma aliada no
processo ensino-aprendizagem.

“Simulados de provas anteri-
ores, listagens de exercícios,
questões do exame de qualifica-
ção da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (Uerj) e simu-
ladões. Tudo isso pode ser encon-
trado no nosso aplicativo. Para
acessá-lo, basta entrar na pági-
na do Colégio Curso Intellectus,
no Facebook, e clicar na área do
simulado”, comenta Bruno.

O Intellectus também tem
trabalhado com conteúdos e

mídias digitais. A instituição
está presente na internet com
blogs contendo dicas de pro-
fessores, materiais para estu-
do, simulados, além de ter sua
própria página no youtube
com videoaulas, curiosidades,
debates sobre assuntos da atu-
alidade e gabaritos comenta-
dos das provas do Enem.

A acessibilidade, segundo o
coordenador do Intellectus Bru-
no Garbero, é o que facilita na
hora da interação dos estudan-
tes com o conteúdo disponibi-
lizado na rede. “A internet pos-
sibilita maior flexibilidade na
preparação. De qualquer lugar
que tenha acesso à internet, o
aluno pode entrar e participar,
otimizando sua preparação e
diminuindo seu tempo não
aproveitável. Ficar conectado é
uma constante, então porque
não usar isso na sua preparação
para o vestibular?”

GABRIEL LOPES
GABRIEL.LOPES@FOLHADIRIGIDA.COM.BRcoluna dos colégios

Os colégios podem enviar notícias sobre atividades extracurriculares para esta coluna através de e-mail ou
para a redação da FOLHA DIRIGIDA: Rua Riachuelo, 114, Centro Rio de Janeiro, CEP 20.230-014.

Jovens se destacam em
competição de handebol

Os estudantes do Colégio Estadual Antônio
da Silva, em Nova Iguaçu, participaram do IV
Campeonato Brasileiro Escolar de Handebol,
em Guarapari (ES). A competição terminou no
dia 19 e contou com a participação das equi-
pes masculina e feminina juvenis da escola,
que ficaram em 4º e 3º lugar, respectivamente.

Organizado pela Confederação Brasilei-
ra de Desporto Escolar (CBDE), o torneio
tem como objetivo incentivar, no meio estu-
dantil, a prática desportiva, enaltecendo os
benefícios educacionais e comportamentais
inerentes a aspectos como espírito de equi-
pe, cooperação, amizade e disciplina.

C. E. José Carlos Boaretto
busca fortalecer a inclusão

Os alunos do Colégio Estadual José Carlos
Boaretto, localizado em Macuco, na Região
Serrana do Rio, estão tendo uma ótima oportu-
nidade no que diz respeito ao ensino inclusivo.
Tudo porque, no último dia 21, iniciou na insti-
tuição o projeto de Capacitação em Língua Bra-
sileira de Sinais (Libras) - “Mãos que falam e
olhos que escutam”.

As aulas, que são exclusivas para os alunos
do Ensino Normal (Curso de Formação de Pro-
fessores), têm como objetivo o enriquecimento
escolar dos futuros professores, para que se tra-
balhe a proposta de inclusão do aluno surdo nas
salas regulares de ensino. O curso acontece
todas as sextas-feiras, durantes cinco meses, das
18h às 20h. O curso é gratuito.

Estudantes esbajam criatividade na
produção de fantasias de Carnaval

Sustentabilidade. Essa é a
aposta para este Carnaval das
alunas dos cursos de Costura
e de Bordado e Customização
do Centro Vocacional Tecnológico
(CVT) Olavo Bilac, uma das
unidades da Fundação de Apoio
à Escola Técnica (Faetec), loca-
lizada em Duque de Caxias.

Com uma coleção que inclui fan-
tasias e adereços de Carnaval
idealizadas com base em materi-

Estudantes do
CVT Olavo Bilac
prepararam
fantasias
criativas e
baratas

ais recicláveis, como embalagens de
biscoito, garrafas pet, retalhos, sa-
cos plásticos e Cds de música, as
alunas vão expor ao público, em todo
mês de abril, toda a sua criatividade
e idealização da moda. Segundo a
Coordenadora Adriana Bessa, “a
moda agora é usar o que se tem em
casa e customizar a própria roupa;
nada de fantasias caríssimas com
aplicações de cristais caros.”

Em média, um vestido feito no mo-

delo adotado pelas alunas do CVT
sai por no máximo R$30. O evento,
que é gratuito, tenta ainda mostrar
a contribuição que o uso de produ-
tos reciclavéis pode trazer para a
preservação do meio ambiente.

■ ■ ■ ■ ■ Serviço
CVT Olavo Bilac
Rua Pedro Lessa, lotes 18 e 19,
quadra 4, Jardim Olavo Bilac,
Duque de Caxias.

ARQUIVO
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Candidatos devem
levar documentação
exigida, na data
estabelecida em edital

UFF: matrícula para vagas ociosas no dia 10
CCCCCRONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMA |  |  |  |  | Ocorrerão, ainda, mais três convocações, ao longo do mês de março. Só fazer a matrícula não garante vaga

tempo vago JULIANA BRITTO
juliana.britto@folhadirigida.com.br

Arte chega com tudo na UFF
Em março, o Centro de Artes da Universidade Fede-

ral Fluminense (UFF) abrirá a temporada 2014. A pro-
gramação atenderá a diversos gostos. Música, deba-
tes e cinema chegarão com tudo este mês para divertir
o público. Todos os eventos são gratuitos e a classifi-
cação indicativa é livre.

No dia 20 de março, o Conjunto Música Antiga da UFF,
no projeto Quinta da Ciência, interpretará composições
alemãs que fazem parte do programa “Canções e dan-
ças da renascença alemã”. O evento será às 18h na
Biblioteca do Instituto de Física da UFF.

Com a Copa do Mundo chegando, o projeto UFF Debate
Brasil terá convidados para discutir a situação da estru-
tura logística do país e os desafios da polícia durante o
grande evento. O debate será no dia 26 de março, às
18h, no Auditório da Escola de Engenharia.

Já os apaixonados por música e cinema poderão
aproveitar o Cine Jazz UFF. O evento apresentará o
documentário americano “Art Blakey e The Jazz Mes-
sengers”, no dia 27 de março, às 19h, no Museu do Ingá.

Os moradores da Região Serrana não ficarão de
fora da programação. A Orquestra Sinfônica Nacio-
nal da UFF (OSN-UFF), em parceria com a Funda-
ção de Cultura e Turismo de Petrópolis, promoverá um
concerto em comemoração ao centenário de nasci-
mento do compositor César Guerra-Peixe. O evento

será no dia 29 de março, às 18h, no Teatro Sesc
Quitandinha, Centro de Cultura e Lazer.

■ ■ ■ ■ ■ Serviço
Centro de Artes UFF
Data: dia 20 de março - Música Antiga da UFF, às 18h
Dia 26 de março - Debate Brasil, às 18h
Dia 27 de março - Cine Jazz UFF, às 19h
Dia 29 de março - Orquestra Sinfônica Nacional da UFF,
às 18h
Eventos gratuitos

Música e arte
agitam o
Teatro de Arena
da UFRJ

Na quarta-feira, dia 12, a Arena
Cultural do Centro de Ciências e
Saúde (CCS) da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ) vai
comemorar o Dia Internacional da
Mulher com show do grupo Mistura
Fulô e performance do Rosa Ver-
melha. O evento começará às 12h.

O projeto Arena Cultural consis-
te em apresentações de música,
dança, teatro e poesia no Teatro
Arena do CCS. O evento acontece
preferencialmente na primeira quinta-
feira e demais quartas-feiras do mês,
envolvendo alunos, professores,
funcionários e visitantes em uma
atmosfera de arte e cultura.

O evento dura, aproximada-
mente, uma hora. O Arena Cul-
tural tem sido um sucesso de
público, cumprindo assim seus
objetivos de integração através da
arte e ajudando a fortalecer a uni-
versidade como um espaço de cul-
tura livre e diversa.

A atual gestão do CCS vem, atra-
vés deste projeto, consolidando o te-
atro de Arena como um espaço alter-
nativo de arte. Através de constan-
tes apresentações de música, dan-
ça, teatro, folclore e poesia, o teatro
Arena do CCS se transformou em
uma arena cultural. Com essa inicia-
tiva, o CCS passa a ter maior evidên-
cia no cenário artístico da UFRJ ao
consolidar a universidade como um
espaço de cultura livre e diversidade.

■ ■ ■ ■ ■ Serviço
Arena Cultural - Mistura Fulô e
Rosa Vermelha
Data: dia 12 de março, às 12h
Local: Teatro Arena do CCS -
UFRJ
Avenida Carlos Chagas Filho,
373, Cidade Universitária - Rio de
Janeiro
Evento gratuito

Saudade é tema de exposição da Uerj
O Departamento Cultural da sub-

reitoria de Extensão e Cultura da
Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (Uerj) inaugura na próxima
quinta-feira, dia 13, a exposição
“Caverna”, com trabalhos da artis-
ta Fernanda Rabelo, na Galeria
Gustavo Schnoor. A inauguração é
a partir das 18h30, com entrada fran-
ca. O público poderá conferir os tra-
balhos até dia 4 de abril.

A mostra terá uma instalação iné-
dita composta de um armário anti-
go, roupas brancas com manchas
amareladas causadas pelo tempo;
e desenhos em fragmentos de pa-
pel de pão e poeira, produzidos en-

tre 2013 e 2014. O objetivo é reve-
lar um registro poético da casa da
bisavó da artista. Mesmo tratando
desse específico universo, o traba-
lho coloca o espectador em contato
com a duração do tempo das coi-
sas, em marcas visíveis e invisíveis.
“Caverna” mostra uma intimidade que
está se deteriorando, se encami-
nhando para um possível fim. O tra-
balho, é a possibilidade de dar con-
tinuidade e sobrevida às coisas per-
didas que estão se aproximando de
seu final.

Fernanda Rabelo Nomeia seu tra-
balho “Caverna” como o lugar da
escuridão, de estados alterados. Na

caverna é que se reservariam os
elementos perturbadores, os inter-
ditos, os mistérios do nascimento,
sexo e morte, região compartilha-
da pelo sagrado e pela arte. A cu-
radoria da mostra é de Cristina
Salgado.

■ ■ ■ ■ ■ Serviço
Exposição “Caverna”
Inauguração: 13 de março
Visitação: de 13 de março a 4 de abril
Horário: das 9h às 20h
Local: Galeria Gustavo Schnoor
Rua São Francisco Xavier, 524 -
Maracanã
Entrada franca

UniSuam inaugura corredor cultural
O Centro Universitário Augusto

Motta (UniSuam) inaugurou seu Cor-
redor Cultural. O espaço é uma ga-
leria de acesso ao Auditório UniSu-
am e contará sempre com exposi-
ções artísticas de talentos da pintu-
ra, fotografias, dentre outros traba-
lhos. A exposição ainda não tem data
para terminar.

A visitação do espaço, que fica na
unidade Bonsucesso, é aberta ao
público e gratuita. A exposição de

estreia do espaço é a mostra “Ver
Olhar Entender”, com telas dos ar-
tistas Marcelo e Sandro Gama.

O corredor de acesso do auditó-
rio foi transformado em uma verda-
deira galeria de arte, onde os visi-
tantes poderão apreciar trabalhos
dos mais variados talentos nacionais
das artes plásticas.

O Corredor Cultural é uma exten-
são do Centro Cultural UniSuam
(CCULT) e foi pensado com o intui-

to de oferecer um espaço cultural tan-
to para alunos, funcionários e pro-
fessores da UniSuam, quanto para
a comunidade em geral. A ideia é
aproximar o público da arte.

■ ■ ■ ■ ■ Serviço
“Ver Olhar Entender”
Visitação: 10h às 20h
Local: Corredor Cultural Unisuam
Avenida Paris, 72 - Bonsucesso
Entrada gratuita

Força feminina nas
telas de Marcela Carvalho

Até 16 de março, o Centro Cul-
tural dos Correios estará com a
exposição “Costurando Rosas”, da
artista Marcela Carvalho. A mos-
tra reúne 16 pinturas em técnica
mista e de formatos variados que
conceituam a arte como formas
abstratas ou figurativas, traduzindo
sentimentos e emoções.

As obras de Marcela Carvalho
mostram mulheres de diferentes
origens e culturas que, em nome
do amor, optaram pela liberdade
e felicidade pessoal e de seus fi-
lhos longe da manipulação, con-
trole e opressão de seus parcei-
ros. As pinturas de Marcela ex-
pressam a essência interior, a

alegria, a ingenuidade e curiosida-
de infantil.

As telas transmitem, ainda, a be-
leza sentimental, paixão e espon-
taneidade de sua arte. O trabalho
compartilha simplicidade, capaci-
dade técnica e inspiração criati-
va para homenagear a inteligên-
cia, beleza e a admirável força das
mulheres que vivem na socieda-
de contemporânea.

Marcela Carvalho é internacio-
nalmente conhecida por suas ex-
posições coletivas e individuais na
França, Estados Unidos, Finlân-
dia e Inglaterra. A artista plástica
também é pianista, compositora,
escritora e ilustradora.

■ ■ ■ ■ ■ Serviço
“Costurando as Rosas”
Data: até 16 de março
Visitação: terça-feira a domingo, das
12h às 19h
Local: Centro Cultural dos Correios
Rua Visconde de Itaboraí, 20, Cen-
tro - Rio de Janeiro
Entrada gratuita

Universidade oferece vários tipos
de bolsas para seus estudantes

Candidatos que fizeram o
Exame Nacional do Ensino
Médio do ano passado e ainda
têm oportunidade de ingressar
na Universidade Federal Flumi-
nense (UFF). A instituição ain-
da realizará convocações e ma-
trículas para vagas ociosas, ao
longo do mês de março. Para ter
chance de ainda conseguir uma
vaga entre os calouros, o parti-
cipante precisa ter feito registro
de interesse, conforme as regras
estabelecidas pela universidade.

No edital, divulgado no últi-
mo dia 25, foram estabelecidas
datas de convocação e matrícu-
la para a 5ª, 6ª, 7ª e 8ª chama-
das. A 5ª lista de convocados foi
divulgada na última quinta-fei-
ra, dia 27 de fevereiro. A matrí-
cula será realizada na próxima
segunda-feira, dia 10 de março.
No dia 12 seguinte será divulgada
mais uma convocação, com

matrícula marcada para dia 14.
Três dias depois sairá nova re-
lação de convocados e a apresen-
tação de documentos deverá
ocorrer no dia 19. No dia 20 de
março sai a 8ª chamada, com
matrícula marcada para o dia
seguinte.

Para realizar a matrícula, os
candidatos ainda terão chances
de concorrer por meio de vagas
para Ampla Concorrência ou
Ações Afirmativas. A matrícula
dos candidatos selecionados
pela Ampla Concorrência será
realizada nas coordenações dos
respectivos cursos, nos endere-
ços e horários especificados em
Anexo I do edital, que pode ser
consultado no site da Coorde-
nação de Seleção Acadêmica
(Coseac), da UFF. Já para matrí-
cula dos candidatos seleciona-
dos por Ações Afirmativas, a
matrícula será realizada apenas
no município de Niterói, em
função da análise documental.
Endereço dos campi podem ser
conferidos também em edital.

Para realizar a matrícula, os
convocados - mesmo candidatos

a Ampla Concorrência ou Ações
Afirmativas - deverão levar o ori-
ginal e uma cópia de vários do-
cumentos, entres eles: documen-
to de Identidade Oficial, com foto;
Cadastro de Pessoa Física (CPF);
e Histórico Escolar com conclu-
são de curso de ensino médio ou
de curso equivalente. O vestibu-
lando só terá sua vaga garantida
caso apresente todos os docu-
mentos exigidos.

Todos precisam estar atentos,
pois só levar a documentação
exigida, no prazo estabelecido,
não basta para o classificado
garantir um lugar entre os calou-
ros da UFF para o primeiro se-
mestre letivo de 2014. A matrí-
cula será concluída somente
após a inscrição em disciplinas,
a ser realizada junto à coorde-
nação do curso. Aos alunos é
obrigatória a inscrição em dis-
ciplinas no período letivo para
o qual foi classificado, podendo
ser cancelada a matrícula e a
perda de direito a vaga.

SERVIÇO
www.coseac.uff.br/2014

Estudantes da UFF que dese-
jem, no próximo semestre letivo,
ter acesso a uma bolsa de estu-
dos entre os vários projetos de
assistência estudantil da institui-
ção, devem estar atentos. Vários
programas desta natureza estão
com inscrições abertas e há vári-
os prazos e diferentes áreas. Em
todos os casos, para se inscrever,
os interessados deverão compa-
recer, das 8h às 13h, na Coorde-
nação de Apoio Acadêmico Pró-
Reitoria de Assuntos Estudantis
(Proaes).

Uma das iniciativas tem como
objetivo permitir melhores con-
dições de aquisição, pelos alunos,
dos itens de que necessitará para
as atividades acadêmicas. É este
o objetivo do Programa Materi-
al Didático, criado para facilitar
a permanência e o bom desem-
penho dos estudantes dos cursos
de graduação e pós-graduação. As
inscrições para este projeto, que

selecionará candidatos de acor-
do com a viabilidade da solici-
tação e uma análise socioeconô-
mica, são aceitas até 14 de mar-
ço.

Também até o próximo dia 14,
a UFF recebe inscrições de candi-
datos à bolsa-atleta, pela qual 20
alunos receberão, mensalmente,
um valor de R$400. Mantido pela
Proaes, assim como as demais da
UFF, este benefício busca estimu-
lar a participação dos alunos em
atividades esportivas, melhorar
o seu empenho acadêmico e vi-
abilizar recursos para aquisição
de material esportivo, inscrições
em competições, transporte, hos-
pedagem e alimentação.

Outro programa na área espor-
tiva é direcionado não a alunos,
mas a centros e diretórios acadê-
micos, associações atléticas e
Diretório Central dos Estudantes
(DCE). Estas instituições podem
participar do Programa Infraestu-

dantil, cujo foco é a melhoria das
instalações físicas já existentes das
organizações estudantis. As ins-
crições vão até o próximo dia 24.

A UFF tem outros dois progra-
mas com inscrições abertas. Tam-
bém até o próximo dia 24, é pos-
sível se cadastrar para participar
do Programa Produtos Estudan-
tis, que busca incentivar a produ-
ção intelectual de natureza cien-
tífica, tecnológica, inovadora e
artística e é voltado para alunos
de graduação e pós. Com prazo
até o dia 31, o Programa Práticas
Artísticas busca disponibilizar
recursos para fins materiais, via-
bilizar a participação dos estudan-
tes em competições e disseminar
o interesse dos alunos pelas ar-
tes.

SERVIÇO
ProaesProaesProaesProaesProaes: Rua Miguel de Frias, 9, prédio
anexo, Icaraí, Niterói

LEONARDO MOURA (INTERINO)
leonardo.moura@folhadirigida.com.br

Direito Administrativo - Série
Concursos Públicos - 14ª Edição
Celso Spitzcovsky

Nesta obra, o autor,
experiente professor,
aborda de maneira
completa os diversos
pontos do programa de
Direito Administrativo.
Enfrenta o desafio
didático de tratar, ainda
que sucintamente, dos

principais aspectos dessa disciplina,
analisando os pontos essenciais por
meio de uma abordagem direta. Nesse
contexto, detém-se mais naqueles
temas considerados polêmicos,
oferecendo ao leitor as posições
defendidas pela melhor doutrina e
também as teses que têm prevalecido
em nossos Tribunais.
Grupo GEN - 616p - R$107,00

As herdeiras
Joanna Philbin

Desajeitada e doida por
literatura, Lizzie não
poderia ser mais diferente
de sua mãe, Katia
Summers, a supermodelo
mais famosa do mundo.
Acostumada aos flashes
de paparazzi e aos

muitos admiradores de sua mãe, a
menina sabe como ninguém como é não
ser notada. Mas ela não está sozinha.
Suas duas melhores amigas também
sentem na pele como é ter pais famosos.
Carina Jurgensen tem um magnata de
telecomunicações como pai, enquanto
Hudson Jones é filha da cantora pop
Holla. Mas tudo muda quando Lizzie é
descoberta por uma fotógrafa de modelos
exóticas. Agora, ela tem que conciliar a
escola com sua nova carreira, lidar com
a constante comparação com sua mãe e
conquistar o gato da sala.
Galera Record - 304p - R$32,00

livros
LANÇAMENTOSLANÇAMENTOSLANÇAMENTOSLANÇAMENTOSLANÇAMENTOS

Planejamento e Estratégia Das
Escolas - O Que Leva as Escolas a
ter Alto Desempenho
Maurício Fernandes Pereira e Diego
Calegari

Neste livro os
professores os
autores abordaram a
questão da qualidade
da educação pelo
prisma da gestão das
escolas e dos
sistemas educacionais.
Identificaram as

características das escolas que
apresentam bom desempenho nas
avaliações externas nacionais. Os
autores colocam à disposição dos
educadores um grande instrumento
para melhoria da qualidade da
educação. Tão importante quanto
avaliar é o estabelecimento de
estratégias coordenadas de gestão
escolar e das redes públicas de ensino
que sejam capazes de promover
mudanças significativas na realidade
educacional.
Atlas - 168p - R$45,00

O Profissional da Educação para o
Século XXI
Hamilton Werneck

O livro alinha, em um só
texto, as características
do pensamento da
sociedade do
conhecimento às do
modelo sistêmico. Em
linguagem simples,
lança luz sobre
questões diversas,

tornando-as acessíveis aos
profissionais deste século, que abraçam
com amor suas funções e buscam um
aprimoramento contínuo.
O autor defende a tese de que o ser
humano no seu estágio evoluído de
homo videns e cosmicus é capaz de se
integrar ao universo inteiro. Imaginação
e criatividade conjugam-se a valores
éticos e ecológicos, formando o conjunto
estratégico deste profissional, cuja
personalidade é uma aliada da
simplicidade.
WAK - 164p - R$32,00

AGENDA

Segunda | 10 | março
Noite de autógrafos de Em carne viva, de Dirce de
Assis Cavalcanti. Seu poema fala para todos e o
leitor tem que sentir-se Humanidade, para abarcar
a universalização dos seus sentimentos – que
nascem pessoais, mas transcendem – voltando à
mesma palavra – para o Humano Universal: seus
poemas transcendem da subjetividade para
universalizar seus sentimentos; mais ou menos
isso: sair do casulo para o mundo. O evento será a
partir das 19 horas, na Travessa Shopping Leblon
- Rua Afrânio de Melo Franco, 290

Terça | 11 | março
Lançamento de A cura da justiça, de Luiz de Souza
Gouvea. Após 50 anos de presença no mundo do
Direito, ora na condição de advogado, juiz e
também atuando no magistério jurídico, na
presente obra o autor afirma sua confiança
inabalável no sistema judiciário brasileiro, por
enxergar e estar convencido de que a Justiça tem
mecanismos regeneradores de práticas às vezes
viciadas, julgamentos errados ou equivocados. Às
19 horas, na Travessa Shopping Leblon
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Andes-SN aprovou
greve de advertência
no dia 19. Insatisfação
com governo é grande

Docentes articulam
paralisações nacionais

MMMMMOOOOOVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTOOOOO| CNTE mobiliza para atos nos dias 17, 18 e 19
ALESSANDRA BIZONI

alessandra.bizoni@folhadirigida.com.branotações
EEEEENTRELINHASNTRELINHASNTRELINHASNTRELINHASNTRELINHAS

   “Prosperidade é um modo de viver e pensar, e não apenas
dinheiro ou coisas. Pobreza é um modo de viver e pensar, e
não somente a falta de dinheiro ou coisas.” (Eric Butterworth)

• • • • • De olho na Copa do
Mundo, o 99Taxis — o mais
popular aplicativo para
chamada de táxis no Brasil —
em parceria com a escola de
idiomas Voxy.com, oferece
aos taxistas curso de Inglês
gratuito pela internet.
Informações: ww.99taxis.com.

• • • • • Angela Borba, professora
aposentada do Departamento
de Sociedade, Educação e
Conhecimento da Faculdade
de Educação da UFF, julgará
o 1º Prêmio Nacional de
Projetos com Participação
Infantil. Informações:
www.noticias.uff.br.

• • • • • A Perestroika, escola de
atividades criativas, em
conjunto com a Red Bull
Music Academy (RBMA),
oferece o curso RBMA
Behind the Music, que
abordará produção,
distribuição e financiamento
no mercado de música
brasileira. Informações:
www.perestroika.com.br.

• • • • • O vereador Paulo Messina
(SDD) foi eleito integrante da
Comissão de Educação e
Cultura pelo sexto ano
consecutivo. A votação na
Câmara Municipal do Rio
aconteceu no último dia 25.

• • • • • O deputado Glauber Braga
(PSB/RJ) foi eleito, no último
dia 26, o novo presidente da
Comissão de Educação da
Câmara dos Deputados. Os
deputados Dr. Ubiali (PSB/
SP), Paulo Rubens Santiago
(PDT/PE) e Lelo Coimbra
(PMDB/ES) foram eleitos 1º,
2º e 3º vice-presidente,
respectivamente.

•••••     A partir do dia 11, o
Instituto de Neurolinguística
Aplicada (INAp) inicia a
formação em "Practitioner
em Programação
Neurolinguística". As aulas
se estenderão até 1º de
julho, todas as terças-feiras, às
19h, e com quatro módulos
em finais de semana.
Informações: (21) 2551-
1032 ou inap@pnl.med.br.

• • • • • Autora do livro "A
personalidade através da
escrita", Luciana Boschi
realiza, nos dias 22 e 29 de
março, das 9h às 17h, o
curso "Grafologia Básica", no
Centro do Rio. Informações:
http://domgraphein.com/.

Mercado de trabalho
Apesar das pequenas empresas
oferecerem 88,3% dos empregos
formais gerados no país, são pou-
cos os jovens que vislumbram o
trabalho nessas instituições.

Pesquisa realizada pelo Núcleo
Brasileiro de Estágios (Nube) en-
tre 20 e 31 de janeiro, com 17.819
jovens entre 15 e 26 anos, mos-
trou os locais em que os estudan-
tes preferem trabalhar.

Diante da questão “Onde você pre-
feriria trabalhar ou estagiar?”,  34,4%
dos votantes responderam em gran-
des empresas, 24,5% em multinaci-
onais e 21,06% em órgãos públicos.

Somente 20,01% dos entrevistados
apontaram a pequena ou a média
empresa como opção profissional.
Informações: www.nube.com.br.

Produção Cultural
As Faculdades Integradas Hélio
Alonso (Facha) lançam um novo
curso de pós-graduação: Gestão e
Produção Cultural

A proposta é capacitar profissio-
nais da cultura, compreendendo
a responsabilidade social, cultu-
ral e econômica neste universo.

O curso envolve produção musi-
cal, marketing, produção de even-
tos esportivos e de moda, produ-
ção audiovisual, economia criati-
va, direito autoral, turismo e pa-
trimônio cultural.

As aulas, que começam no dia 22,
acontecerão quinzenalmente, aos
sábados. Informações:
www.facha.edu.br.

Pós a distância
A Estácio recebe inscrições para
seus cursos de pós-graduação,
oferecidos na modalidade de
ensino a distância.

Entre os destaques estão os cur-
sos “Fonoaudiologia e Expressivi-
dade”, “MBA em Jornalismo Espor-
tivo” e “Tecnologia de Alimentos”.

Todos esses cursos têm apenas 20
horas de aulas presenciais em sua
grade curricular. Informações:
http://posestacio.com.br.

Assistente financeiro
Com o objetivo de qualificar pro-
fissionais da área financeira, a
Nasajon Educacional lançou o
curso de Assistente Financeiro.

Baseado no Sistema Nasajon, a
formação busca auxiliar na gestão
empresarial, que é fundamental
para organização da rotina, defini-
ção de objetivos e desenvolvimen-
to das lideranças das empresas.

Dentre as competências do assistente
financeiro está a de fazer levanta-
mentos e controles relativos aos
registros das transações financeiras.

A próxima turma terá início dia 29
de março. Informações:
www.nasajoneducacional.com.br.

Oficinas de Arte
Reitor da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (Uerj), Ricardo
Vieiralves anuncia nova edição das
já tradicionais oficinas de criação
artística da instituição.

Aberta aos alunos da universidade
e à comunidade externa, as ativi-
dades envolvem as áreas de dan-
ça, artes visuais, cinema, música,
teatro e literatura.

Um dos destaques será a oficina de
Teatro com os atores Antônio Pitanga
e José Araújo.

As inscrições serão realizadas a partir
do dia 10, de segunda a sexta, das
10h às 18h, no Centro Cultural da
Uerj. Informações: www.uerj.br.

A Copa na UFF
O Observatório de Turismo da Univer-
sidade Federal Fluminense (UFF) fará
pesquisas sobre a Copa do Mundo.

Os estudiosos vão analisar os impac-
tos do evento na economia da cida-
de do Rio, observando geração de
emprego, renda e impostos.

O trabalho, coordenado por João
Evangelista, Marcello Tomé e Osiris
Marques, contará com a ajuda dos
alunos da Faculdade de Turismo e
Hotelaria da UFF.

O estudo se debruçará, ainda, so-
bre os investimentos do poder pú-
blico. Informações: wwww.uff.br.

Semana de Química
Entre os dias 17 e 21 de março, o Insti-
tuto de Química da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (IQ/UFRJ) promove a
sua 22ª Semana de Química.

Reitor da instituição, Carlos Levi convi-
da os estudantes a participarem do
evento, cujo tema será “Comésticos”.

As atividades acontecerão na sede do
IQ, na Cidade Universitária. Os interes-
sados já podem efetuar a sua inscrição.

Informações:
www.semanadaquimica.org.

O ano de 2014 promete ser
de muita mobilização para os
docentes e profissionais que
atuam no ensino superior. Com
paralisações nacionais já con-
vocadas para março por duas
entidades de classe, Sindicato
Nacional dos Docentes das Ins-
tituições de Ensino Superior
(Andes-SN) e Confederação
Nacional dos Trabalhadores
em Educação (CNTE), e reuni-
ões e assembleias marcadas, os
professores prometem lutar
por melhorias na carreira e nas
condições de trabalho e por
mais verbas aplicadas no setor
da educação.

A agenda do Andes-SN prevê
uma paralisação nacional no dia
19 março, com um ato público
em Brasília, e reunião do setor
dos docentes das Instituições
Federais de Ensino (Ifes), nos
dias 29 e 30 do mesmo mês. O
calendário de ações, aprovado
pelos delegados do 33º Congres-
so do Sindicato Nacional, rea-
lizado entre os dias 10 e 15 de
fevereiro, ainda estabelece a re-
alização de uma rodada de as-
sembleias das seções sindicais,
entre 10 e 18 de março, para
discutir a mobilização da cate-
goria, deliberar sobre a parali-

sação do dia 19 e atualizar a pauta
local. De acordo com Luiz Hen-
rique Schuch, vice-presidente da
entidade, a possibilidade de gre-
ve dos docentes do ensino supe-
rior, assim como ocorreu em
2012, não está descartada. “A
retomada ou não da greve ain-
da não está definida. O que
apontamos no momento é o
debate”, afirmou.

Durante o Congresso, os par-
ticipantes definiram 2014 como
o ano da educação. Em um do-
cumento, aprovado com apenas
duas abstenções, os professores
afirmam o compromisso da
categoria com a “defesa do pro-
jeto de educação pública, com
verbas exclusivamente para a
educação pública, a desmercan-
tilização da educação, carreira
e salário que valorizem os do-
centes, intensificando a ação do
Andes-SN na categoria, enraiza-
mento da CSP-Conlutas, na
construção da unidade classis-
ta dos movimentos sindical e
popular e da solidariedade aos
movimentos nacionais e inter-
nacionais dos trabalhadores.”

Já a CNTE pretende organizar
uma greve em todo o país nos
dias 17, 18 e 19. O objetivo é
exigir o cumprimento da lei do
piso, carreira e jornada para to-
dos os profissionais da educação,
investimento dos royalties de
petróleo na valorização da cate-
goria, votação imediata do Pla-
no Nacional de Educação (PNE),

destinação de 10% do PIB para
a educação pública e derrubar a
proposta dos governadores de
reajuste do piso nacional pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC).

A mobilização foi anunciada
após o Ministério da Educação
(MEC) orientar a atualização do
piso em 8,32%, com base na
nova estimativa de custo aluno
do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb)
para 2013, a qual serve de refe-
rência para a correção do piso
salarial do magistério em 2014.
A categoria alega que, até novem-
bro de 2013, dados do Fundeb
apontavam crescimento míni-
mo de aproximadamente 15%.

No final de fevereiro, inte-
grantes da CNTE se reuniram
para debater o plano de traba-
lho da entidade para 2014, en-
tre elas a greve nacional. A in-
tenção, segundo Roberto Frank-
lin de Leão, presidente do sin-
dicato, é chegar até os prefeitos,
que estarão na capital federal
para o Encontro Nacional de
Municípios. “Eles precisam ver
que a categoria está mobiliza-
da e que vai continuar lutando
para que a lei do piso seja cum-
prida. Queremos que todos os
trabalhadores que atuam na
educação, inclusive os funcio-
nários, tenham piso, tenham
carreira”, falou.

Professores do Rio se mobilizam
Após as grandes passeatas re-

alizadas em 2013, os professores
do Rio voltaram às ruas na últi-
ma segunda-feira, dia 24. Esta,
porém, foi apenas o primeiro de
uma série de atos que devem ser
organizados pela categoria nos
próximos meses. Além disso, o
Sindicato Estadual dos Profissi-
onais de Educação do Rio de Ja-
neiro (Sepe-RJ) promoverá, entre
26 e 29 de março, seu 14º Con-
gresso Ordinário, no Clube Mu-
nicipal, na Tijuca.

No dia 1º de abril, está previs-
ta a realização de uma nova pas-
seata no Centro da cidade para
marcar a passagem do 50º aniver-
sário do Golpe Militar de 1964.
Os profissionais da educação vão
aproveitar a data para protestar
contra a repressão e a criminali-
zação dos movimentos sociais e
por melhores salários e condições
de trabalho para a categoria.

No ato do dia 24, os educado-
res, liderados pelo Sepe-RJ, par-
ticiparam de uma vigília pela
manhã na porta da prefeitura para
acompanhar a reunião do Grupo
de Trabalho que discute a imple-

mentação do 1/3 da carga horá-
ria para planejamento. Na parte
da tarde, fizeram uma passeata
na Avenida Rio Branco, da Can-
delária à Cinelândia, para cobrar
a abertura de processo de nego-
ciação com o governo para a cam-
panha salarial de 2014. Ao final
da passeata, a categoria promo-
veu uma aula pública para apre-
sentar à população as condições
da educação pública no Rio de Ja-
neiro, tanto no âmbito munici-
pal como no estadual.

Outras cidades também estão
se mobilizando. Em estado de
greve desde o último dia 18, os
profissionais da rede municipal
de São Gonçalo fizeram, na quar-
ta-feira, dia 26, uma redução de
carga horária e promoveram um
grito de Carnaval na porta da pre-
feitura, com o bloco “Prefeito:
prometeu tem que cumprir”. Eles
reivindicam um reajuste salarial
de 30%, implementação do 1/3
da carga horária para planejamen-
to, convocação de todos os con-
cursados e abertura de novos con-
cursos para todas as áreas. A pró-
xima assembleia foi marcada para

o dia 17 de março, às 16 horas,
no Colégio Municipal Castelo
Branco, quando novamente ha-
verá redução de carga horária.

Em Niterói, o sindicato está
enviando, através dos e-mails das
escolas e UMEI’s, um informati-
vo para discussão nas reuniões de
planejamento. Em pauta, estão
assuntos como: análise da atual
conjuntura, conquistas da greve
de 2013 e suas contradições, cam-
panha político-pedagógica e sa-
larial para 2014, Congresso do
Sepe, 1/3 de planejamento e ca-
lendário de lutas.

Pensando no 14º Congresso
Ordinário do Sepe, diversas regi-
onais do sindicato já programa-
ram assembleias para a escolha
dos delegados que representarão
os docentes de cada município.
Em 11 de março, acontecerão as
assembleias em Mendes, Enge-
nheiro Paulo de Frontin, Casimiro
de Abreu, Porto Real e São João
de Meriti. No dia 10, será a vez
de Mangaratiba, Rio das Ostras
e Quatis. Belford Roxo, Itaboraí
e Resende farão a escolha no dia
13 e Valença no dia 6.

Professores
das federais
pretendem
retomar
protestos do
ano passado

G
ABRIEL SALLES
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DÉBORA THOMÉ
debora.thome@folhadirigida.com.br

No ano passado, 189.035 estudantes concluíram cursos superiores de tecnolo-
gia no país. A expansão de matrículas nessa modalidade de graduação tem
puxado o crescimento do ensino superior nos últimos anos, de acordo com os

dados informados pelo Censo do Ensino Superior 2012, divulgado em outubro do ano
passado: o aumento foi de 51% nos últimos quatro anos. Em 2009, 486.730 estudantes
estavam matriculados em cursos dessa modalidade. Em 2012, o número subiu para 944.904.

Entre 2011 e 2012, a expansão de matrículas nesses cursos foi menor do que no
período anterior (de 2010 a 2011, elas cresceram 11,4% e, de 2011 a 2012, 7,9%).
Porém, o aumento de vagas em cursos tecnológicos ainda é maior do que nos de
bacharelado e de licenciatura, que entre 2011 e 2012, cresceram 4,4% e 0,7%, res-
pectivamente. Ainda segundo o Censo de 2012, há 5.969 cursos superiores de tecno-
logia no Brasil, sendo 1.117 em instituições públicas e 4.852 em instituições priva-
das. A área ganha cada vez mais a adesão dos brasileiros porque, diferentemente da
graduação tradicional, seus cursos costumam ter duração reduzida e currículo mais
prático, voltado para a preparação ao mercado de trabalho.

Até o ano de 2012 responsável pela área operacional do Senai Rio, abordando as-
pectos administrativos educacionais, o engenheiro com formação original em Arqui-
tetura e Urbanismo Mauro Pina é o atual diretor da Faculdade Senai Rio. Nesta entre-
vista, Mauro faz uma análise do setor e fala especificamente da proposta de atuação
da instituição, que tem a credibilidade da marca Senai, formadora de  profissionais
qualificados para a indústria há mais de 70 anos. “A nossa proposta é fazer a integra-
ção, de fato, da indústria com o setor que forma esses profissionais. A indústria e a
faculdade não se falam, e é esse o espaço que queremos ocupar”, disse Mauro Pina.

FFFFFOLHA DIRIGIDOLHA DIRIGIDOLHA DIRIGIDOLHA DIRIGIDOLHA DIRIGIDA - QA - QA - QA - QA - QUEUEUEUEUE     RETRARETRARETRARETRARETRATTTTTOOOOO     VVVVVOCÊOCÊOCÊOCÊOCÊ     FFFFFAZAZAZAZAZ
DODODODODO     CENÁRIOCENÁRIOCENÁRIOCENÁRIOCENÁRIO     AAAAATUTUTUTUTUALALALALAL     DDDDDAAAAA     OFEROFEROFEROFEROFERTTTTTAAAAA     EEEEE     DDDDDAAAAA     PRPRPRPRPROCURAOCURAOCURAOCURAOCURA
DOSDOSDOSDOSDOS     CURSOSCURSOSCURSOSCURSOSCURSOS     TECNOLÓGICOSTECNOLÓGICOSTECNOLÓGICOSTECNOLÓGICOSTECNOLÓGICOS     DEDEDEDEDE     FORMAÇÃOFORMAÇÃOFORMAÇÃOFORMAÇÃOFORMAÇÃO
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR?????
Mauro Pina - Pelas pesquisas que temos feito,
tudo nos indica que é um crescente. O nosso
mercado de educação vem formando a área de
bacharelado que, fazendo um paralelo com o
nível de técnico, são pessoas do nível gerenci-
al, que têm uma formação mais generalista.
O tecnólogo é mais específico. É isso o que a
indústria tem demonstrado e demandado: tra-
balhos e profissionais com maior foco no seu
trabalho final.

QQQQQUUUUUAISAISAISAISAIS     SERIAMSERIAMSERIAMSERIAMSERIAM     ASASASASAS     VVVVVANTANTANTANTANTAAAAAGENSGENSGENSGENSGENS, , , , , NANANANANA     PRÁTICAPRÁTICAPRÁTICAPRÁTICAPRÁTICA,,,,,
PPPPPARAARAARAARAARA     QUEMQUEMQUEMQUEMQUEM     OPTOPTOPTOPTOPTAAAAA     PORPORPORPORPOR     UMUMUMUMUM     CURSOCURSOCURSOCURSOCURSO     DEDEDEDEDE     FFFFFORMAORMAORMAORMAORMA-----
ÇÃOÇÃOÇÃOÇÃOÇÃO     TECNOLÓGICATECNOLÓGICATECNOLÓGICATECNOLÓGICATECNOLÓGICA?????
Tem algumas que podemos identificar bem fa-
cimente, uma delas é que você mais rapida-
mente se prepara para o mercado. No nosso
caso específico, quando um curso de gradua-
ção tecnológica é elaborado, é a partir de uma
pesquisa de mercado que identifica a deman-
da. A partir dessa identificação, vamos no
mercado e chamamos profissionais e as em-
presas que demandam esse profissional espe-
cífico e montamos o que chamamos de comi-
tê técnico setorial. A partir disso, começa a es-
truturação do curso. A empresa indica as com-
petência profissionais que ela precisa e daí
saem as diretrizes do curso que dará essas com-
petências aos futuros profissionais. Estamos
sempre alinhando a demanda do mercado com
a formação do aluno.

CCCCCOMOOMOOMOOMOOMO     TEMTEMTEMTEMTEM     SIDOSIDOSIDOSIDOSIDO     ESSAESSAESSAESSAESSA     DINÂMICADINÂMICADINÂMICADINÂMICADINÂMICA? É ? É ? É ? É ? É CRIAÇÃOCRIAÇÃOCRIAÇÃOCRIAÇÃOCRIAÇÃO
DEDEDEDEDE     CURSOCURSOCURSOCURSOCURSO     NONONONONOVVVVVOOOOO, , , , , VVVVVOCÊSOCÊSOCÊSOCÊSOCÊS     FFFFFAZEMAZEMAZEMAZEMAZEM     ADADADADADAPTAPTAPTAPTAPTAÇÕESAÇÕESAÇÕESAÇÕESAÇÕES     EEEEE
ADEQUAÇÕESADEQUAÇÕESADEQUAÇÕESADEQUAÇÕESADEQUAÇÕES     AAAAA     PROFISSÕESPROFISSÕESPROFISSÕESPROFISSÕESPROFISSÕES     JÁJÁJÁJÁJÁ     EXISTENTESEXISTENTESEXISTENTESEXISTENTESEXISTENTES?????
Em relação a curso técnico, o MEC definiu um
caderno de cursos específicos. No nosso caso,
são cursos do ex-tecnológico da área industri-
al. O MEC dá uma série de determinações, como
nome do curso, carga horária mínima, por
exemplo, mas deixa uma margem, que é essa
margem de atualização e de identificação do
mercado. Muitas vezes uma empresa do Rio
de Janeiro tem necessidades diferentes de uma
empresa do Nordeste ou do Sul, e até mesmo
de São Paulo, que é na mesma região. Então,
o MEC nos possibilita dar essa adequação para
o mercado. Não quer dizer que o profissional
vá atender somente o Rio de Janeiro, mas o co-
mitê técnico setorial nos auxilia nisso: qual a
tendência de mercado, em quais áreas as em-
presas estão investindo mais. Assim, temos tem-
po de adequar isso para o mercado.

E E E E E QUALQUALQUALQUALQUAL     ÉÉÉÉÉ     AAAAA     TENDÊNCIATENDÊNCIATENDÊNCIATENDÊNCIATENDÊNCIA     DODODODODO     MERCADOMERCADOMERCADOMERCADOMERCADO? O ? O ? O ? O ? O QUEQUEQUEQUEQUE
ESTÁESTÁESTÁESTÁESTÁ     SURGINDOSURGINDOSURGINDOSURGINDOSURGINDO     AGORAAGORAAGORAAGORAAGORA     EEEEE     OOOOO     QUEQUEQUEQUEQUE     VOCÊVOCÊVOCÊVOCÊVOCÊ     ACHAACHAACHAACHAACHA     QUEQUEQUEQUEQUE
PODERÁPODERÁPODERÁPODERÁPODERÁ     SERSERSERSERSER     UMAUMAUMAUMAUMA     BOABOABOABOABOA     PROFISSÃOPROFISSÃOPROFISSÃOPROFISSÃOPROFISSÃO     NONONONONO     FUTUROFUTUROFUTUROFUTUROFUTURO?????
Vamos voltar ao exemplo do Rio de Janeiro. O
Rio de Janeiro tem vocação na área de petró-
leo e gás, e a Petrobras é a grande alavancado-
ra. Por isso, estamos começando com a área
de automação e processos metalúrgicos. Em
processos metalúrgicos a ênfase é na área de
soldagem. Quando se pensa na área de petró-
leo e gás, temos a metalurgia, siderurgia, a
indústria automobilística entrando no estado,
a indústria naval. Tudo nessa área é para aten-
der a esse mercado de processos metalúrgicos.
Para o lado da automação, é bem mais amplo,
porque vai desde a indústria automotiva e
novamente a siderúrgica, a metalúrgica. Nós
unimos essas necessidades locais, que são o
que é a vocação que o estado tem. Várias em-
presas da indústria automotiva estão se insta-
lando no sul do estado, Land Rover, Nissan, a
ampliação da Volkswagen, da Renault. É um
mercado que está crescendo, e essas indústri-
as estão procurando profissionais mais apro-
priados e mais prontos para o seu negócio. São
empresas que tendem a investir muito na for-
mação do seu profissional. Do período que ele
entra até de fato ficar dentro da fábrica tem um
tempo enorme que a indústria fica em treina-
mento. Nós somos uma casa para atender à
indústria. Nós olhamos para eles, vemos o que
precisam, buscamos as referências educacio-
nais junto aos perfis estabelecidos pelo MEC
e elaboramos os cursos.

VVVVVOCÊOCÊOCÊOCÊOCÊ     MENCIONOUMENCIONOUMENCIONOUMENCIONOUMENCIONOU     QUEQUEQUEQUEQUE     ALGUMASALGUMASALGUMASALGUMASALGUMAS     DESSASDESSASDESSASDESSASDESSAS     GRANGRANGRANGRANGRAN-----
DESDESDESDESDES     EMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESAS     INVESTEMINVESTEMINVESTEMINVESTEMINVESTEM     PESADOPESADOPESADOPESADOPESADO     NANANANANA     FORMAFORMAFORMAFORMAFORMA-----
ÇÃOÇÃOÇÃOÇÃOÇÃO     EEEEE     AAAAATUTUTUTUTUALIZAÇÃOALIZAÇÃOALIZAÇÃOALIZAÇÃOALIZAÇÃO     DEDEDEDEDE     SEUSSEUSSEUSSEUSSEUS     PRPRPRPRPROFISSIONAISOFISSIONAISOFISSIONAISOFISSIONAISOFISSIONAIS.....
HHHHHÁÁÁÁÁ     CASOSCASOSCASOSCASOSCASOS     AAAAATÉTÉTÉTÉTÉ     DEDEDEDEDE     ALALALALALGUMASGUMASGUMASGUMASGUMAS     QUEQUEQUEQUEQUE     CRIAMCRIAMCRIAMCRIAMCRIAM     UNIVERUNIVERUNIVERUNIVERUNIVER-----
SIDSIDSIDSIDSIDADESADESADESADESADES     CORPORACORPORACORPORACORPORACORPORATIVTIVTIVTIVTIVASASASASAS     COMCOMCOMCOMCOM     ESSAESSAESSAESSAESSA     FINALIDFINALIDFINALIDFINALIDFINALIDAAAAA-----
DEDEDEDEDE. M. M. M. M. MASASASASAS     OOOOO     QUEQUEQUEQUEQUE     ÉÉÉÉÉ     MAISMAISMAISMAISMAIS     EFICIENTEEFICIENTEEFICIENTEEFICIENTEEFICIENTE: : : : : ESSASESSASESSASESSASESSAS     INSINSINSINSINS-----
TITUIÇÕESTITUIÇÕESTITUIÇÕESTITUIÇÕESTITUIÇÕES     CRIADASCRIADASCRIADASCRIADASCRIADAS     PELASPELASPELASPELASPELAS     EMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESAS     OUOUOUOUOU     ESSAESSAESSAESSAESSA
PRPRPRPRPROPOSOPOSOPOSOPOSOPOSTTTTTAAAAA     DEDEDEDEDE     DIÁLDIÁLDIÁLDIÁLDIÁLOGOOGOOGOOGOOGO     COMCOMCOMCOMCOM     AAAAA     INDÚSINDÚSINDÚSINDÚSINDÚSTRIATRIATRIATRIATRIA     QUEQUEQUEQUEQUE
VOCÊSVOCÊSVOCÊSVOCÊSVOCÊS     MANTÉMMANTÉMMANTÉMMANTÉMMANTÉM? C? C? C? C? COMOOMOOMOOMOOMO     SESESESESE     GANHAGANHAGANHAGANHAGANHA     MAISMAISMAISMAISMAIS     TEMTEMTEMTEMTEM-----
POPOPOPOPO? S? S? S? S? SÃOÃOÃOÃOÃO     PRPRPRPRPROPOSOPOSOPOSOPOSOPOSTTTTTASASASASAS     MUITMUITMUITMUITMUITOOOOO     DIFERENTESDIFERENTESDIFERENTESDIFERENTESDIFERENTES?????
É, sim, completamente diferente. Por uma de-
ficiência da educação do país as indústrias não
conseguiram ficar esperando atualização do
segmento de educação. Elas começaram a iden-
tificar “as faculdades, as áreas que oferecem
cursos, não me oferecem o profissional que pre-
ciso, então vou investir nisso”. A nossa proposta
é fazer a integração, de fato, da indústria com
o setor que forma esses profissionais. Em vez
de a Petrobras, cuja finalidade é produção de
petróleo, voltar no seu tempo e investir em
educação, seria muito mais interessante se ela
tivesse um centro de educação próximo às suas
necessidades, porque tem uma dificuldade de
linguagem, por algum vício, por algum equí-
voco do passado, que a academia não fala a
linguagem da indústria. Tem uma distorção,
tem uma separação.

É É É É É ESSAESSAESSAESSAESSA     INTERSEÇÃOINTERSEÇÃOINTERSEÇÃOINTERSEÇÃOINTERSEÇÃO     QUEQUEQUEQUEQUE     VOCÊSVOCÊSVOCÊSVOCÊSVOCÊS     PRETENDEMPRETENDEMPRETENDEMPRETENDEMPRETENDEM
OCUPAROCUPAROCUPAROCUPAROCUPAR     COMCOMCOMCOMCOM     AAAAA     EXPERTISEEXPERTISEEXPERTISEEXPERTISEEXPERTISE     DADADADADA     FORMAÇÃOFORMAÇÃOFORMAÇÃOFORMAÇÃOFORMAÇÃO     TÉCTÉCTÉCTÉCTÉC-----
NICANICANICANICANICA     EEEEE     DADADADADA     PÓSPÓSPÓSPÓSPÓS-----GRADUAÇÃOGRADUAÇÃOGRADUAÇÃOGRADUAÇÃOGRADUAÇÃO?????
A indústria e a faculdade não se falam, e é isso
que temos buscado a fazer. Com o nosso for-
mato, pelo comitê que identifica as necessi-
dades do mercado, pelo menos uma vez por
ano nós trazemos as empresas aqui para dis-
cutir como o profissional chega ao mercado.
O que nós queremos, sem pretensão, é corri-
gir essa distorção existente. Por que a indús-
tria, que recebe os profissionais, não fala com
as universidades e os centros de ensino? Tem
um abismo aí entre a indústria que precisa do
profissional e os centros universitários queren-
do desenvolver um bom aluno. Só que mui-
tas vezes esse bom aluno não atende ao mer-
cado. Tem uma distorção no mercado. Por de-
manda da indústria, que cobra diretamente da
gente, nós vimos que está chegando ao mer-
cado um profissional que não atende. Por isso
queremos estimular esse processo de integra-
ção entre universidade e indústria.

CCCCCOMOOMOOMOOMOOMO     FOIFOIFOIFOIFOI     ESSEESSEESSEESSEESSE     PROCESSOPROCESSOPROCESSOPROCESSOPROCESSO     EEEEE     OOOOO     QUEQUEQUEQUEQUE     OSOSOSOSOS     FUTUFUTUFUTUFUTUFUTU-----
ROSROSROSROSROS     ALUNOSALUNOSALUNOSALUNOSALUNOS     PODEMPODEMPODEMPODEMPODEM     ESPERARESPERARESPERARESPERARESPERAR     DADADADADA     INSTITUIÇÃOINSTITUIÇÃOINSTITUIÇÃOINSTITUIÇÃOINSTITUIÇÃO?????
Nós entramos na área de educação superior em
2004, apenas com cursos de pós-graduação. Em
Automação Industrial, por exemplo, que foi o
nosso primeiro curso, estamos na décima séti-
ma turma; em Engenharia de Soldagem, esta-
mos na oitava turma; e alguns outros cursos, que
já temos há tempos. Com a mudança de dire-
triz do MEC, que todo curso de pós-graduação
tem que estar associado a uma faculdade, isso
acelerou nosso processo, porque já vínhamos
buscando isso, mas a partir dessa portaria, ti-
vemos que fazer tudo mais rápido. Em novem-
bro de 2013 fomos credenciados como facul-
dade e autorizados a iniciar com dois cursos:
processo metalúrgico e automação industrial.
Somos uma faculdade multi-campi. Vamos fun-
cionar em parte no campus Tijuca, parte no Centro
de Tecnologia de Solda e uma parte no Centro
de Tecnologia de Automação e Simulação. Es-
ses dois centros já são consolidados na forma-
ção em cursos técnicos e pós-técnicos, e por isso
tivemos que fazer pequenas atualizações da
nossa infraestrutura para atender à nossa gra-
duação. É isso que queremos trazer para o mer-
cado: essa formação técnica com embasamen-
to teórico. Nossos alunos terão cálculo, física,
química, todas as disciplinas que forem neces-
sárias para dar um embasamento teórico para
que o aluno possa entrar no laboratório com
maior estruturação. Ele não é um profissional
que sabe desenvolver tecnicamente; ele preci-
sa saber analisar, identificar o problema e a partir
daí propor a solução.

VVVVVOCÊOCÊOCÊOCÊOCÊ     FALOUFALOUFALOUFALOUFALOU     EMEMEMEMEM     DOISDOISDOISDOISDOIS     CURSOSCURSOSCURSOSCURSOSCURSOS     INICIALMENTEINICIALMENTEINICIALMENTEINICIALMENTEINICIALMENTE.....
QQQQQUAISUAISUAISUAISUAIS     SÃOSÃOSÃOSÃOSÃO     OSOSOSOSOS     PLANOSPLANOSPLANOSPLANOSPLANOS     PARAPARAPARAPARAPARA     OSOSOSOSOS     PRÓXIMOSPRÓXIMOSPRÓXIMOSPRÓXIMOSPRÓXIMOS
ANOSANOSANOSANOSANOS? J? J? J? J? JÁÁÁÁÁ     EXISTEMEXISTEMEXISTEMEXISTEMEXISTEM     NOVOSNOVOSNOVOSNOVOSNOVOS     CURSOSCURSOSCURSOSCURSOSCURSOS     ESPERANESPERANESPERANESPERANESPERAN-----
DODODODODO     APENASAPENASAPENASAPENASAPENAS     AUTORIZAÇÃOAUTORIZAÇÃOAUTORIZAÇÃOAUTORIZAÇÃOAUTORIZAÇÃO     PARAPARAPARAPARAPARA     INICIARINICIARINICIARINICIARINICIAR?????
Quando se encaminha um pedido de creden-
ciamento de instituição de nível superior para
o MEC, é preciso que se tenha um planeja-
mento de cinco anos. A partir do segundo ano
de funcionamento desses dois cursos, entra-
remos com um curso por ano. Foi o que pedi-
mos ao MEC. Quando terminar nossa primeira
turma de graduação, daremos início ao nos-
so curso de mestrado profissionalizante, ou
seja, a partir do terceiro ano do funcionamento.
Também fizemos uma identificação prelimi-
nar mas, infelizmente, o tempo para receber
o credenciamento foi de dois anos e meio e,
portanto, pode haver alguma defasagem já.
Já temos outra pesquisa de campo que será
feita no segundo semestre para reforçar se é o
curso que nós tínhamos programado ou se há
necessidade de alterar. Então, a partir do se-
gundo ano teremos um novo curso por ano,
mas ainda não sei te dizer qual será a atuali-
zação; isso é a pesquisa que vai direcionar. Mas
teremos mais três cursos, além do mestrado
profissional, até o fim desses primeiros cin-
co anos. A partir daí, teremos novos planeja-
mentos com o MEC, a cada cinco anos.

OOOOOSSSSS     PLANOSPLANOSPLANOSPLANOSPLANOS     DEDEDEDEDE     EXPANSÃOEXPANSÃOEXPANSÃOEXPANSÃOEXPANSÃO, , , , , ENTÃOENTÃOENTÃOENTÃOENTÃO, , , , , JÁJÁJÁJÁJÁ     SÃOSÃOSÃOSÃOSÃO     UMAUMAUMAUMAUMA
REALIDADEREALIDADEREALIDADEREALIDADEREALIDADE?????
Sim, temos planos de expansão para os próxi-
mos anos, em todas as áreas. Mas de uma coisa
que não abrimos mão é a parte prática. Nossos
cursos de pós-graduação também têm uma
parcela prática, porque os alunos já vêm de suas
graduações com a teoria, e quando eles vêm fazer
uma pós-graduação, querem “se aprontar” para
o mercado de trabalho. E como fica isso se eles
não tiverem prática? Nós usamos nossos labo-
ratórios para dar essa prática a eles.

UUUUUMAMAMAMAMA     LARGALARGALARGALARGALARGA     EXPERIÊNCIAEXPERIÊNCIAEXPERIÊNCIAEXPERIÊNCIAEXPERIÊNCIA     PROFISSIONALPROFISSIONALPROFISSIONALPROFISSIONALPROFISSIONAL, , , , , ENENENENEN-----
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OOOOO     QUADROQUADROQUADROQUADROQUADRO     DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE...............
Um dos requisitos para nossos docentes, além
dos normais, de mestrado e doutorado, é a
experiência prática. Inclusive nossos professo-
res da graduação têm esse mesmo perfil. Não
são profissionais que têm apenas teoria, con-
ceito; precisa ter prática. Eles vão para os la-
boratórios e aplicam isso com os alunos. Te-
mos alguns depoimentos de alunos que são
muito gratificantes, dizendo que, em muitos
anos de estudos no segmento, no caso, de
mecânica, só agora estavam vendo, na prática,
como funciona uma planta industrial, que foi
uma planta nossa do CTS de Automação e Si-
mulação. A teoria é fundamental, mas não
finda aí, tem que ter a parte prática.

SENAI RIO EMPRESTA OS SEUS MAIS
DE 70 ANOS DE EXPERIÊNCIA NA

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA TÉCNICA
PARA A INDÚSTRIA À CRIAÇÃO

DE CURSOS DE GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA,
PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO, SEMPRE
COM OS INTERESSES DO MERCADO DE

TRABALHO COMO NORTE

outro na prática

Mauro Pina:
“estamos sempre

alinhando a demanda do
mercado com a

formação do aluno”
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