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Candidatos terão apenas quatro dias para se inscrever. É preciso
ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010 e
obtido média de 450 pontos, entre outras exigências. Página 15

Prefeituras de Mesquita e
Itaguaí programam concursos
Situadas na Baixada Fluminense, as prefeituras de Mesquita e Itaguaí já iniciaram
os preparativos visando à abertura de concursos em diversas áreas. Página 14

Fies: inscrições começam
na próxima segunda, dia 3

Quem busca um emprego com estabilidade e boa remuneração deve ficar atento, pois a CVM e a Susep
programam abertura de concursos para agente executivo, cargo de nível médio. Ganhos iniciais de R$5.549. PÁGINA 11

AGENTE EXECUTIVO:
NÍVEL MÉDIO. R$5.549

CONCURSOS PARA CVM E SUSEP

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) recebeu autorização do Ministério do Planejamento para abrir

concurso para 600 vagas. Deste total, 460 são para técnico (nível médio; R$3.471). IBGE tem pressa em divulgar o edital. PÁGINA 11

IBGE: autorizado concurso
para 600 vagas. 2º e 3º graus

O Colégio Pedro II anunciou concurso para assistente administrativo (nível médio; R$2.548) e diversos outros cargos dos
níveis fundamental (R$2.112) e superior (R$4.039). Edital será divulgado nos próximos dias. Veja noticiário e tabela de vagas. ÚLTIMA PÁGINA

OPORTUNIDADES TAMBÉM PARA NÍVEL SUPERIOR

PEDRO II: CONCURSO
PARA NÍVEL MÉDIO. R$2.548

VAGAS PARA ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO NO RIO

OP IN IÃO

Em estado terminal
É no mínimo estranha a demo-
ra com que os governos estadual
e municipal do Rio de Janeiro
tratam os concursos da área de
Saúde, apesar da sua evidente
urgência e das seguidas pro-
messas. Pode não ser, mas pa-
rece uma tática destinada a
ampliar o domínio do setor por
instituições ditas não lucrativas,
como organizações sociais,
organizações não governamen-
tais e que tais. Página 4

CONCURSO

Maricá:
concurso para
128 vagas
Empresa Pública de Transportes
(EPT) da Prefeitura de  Maricá
divulga nos próximos dias edital
para cargos de 1º, 2º e 3º graus.
Vencimentos iniciais de até
R$6.630 mensais. Página 13

Área federal:
inscrições para
5.014 vagas
Liquigás, BB Tecnologia, Advoca-
cia Geral da União e Procurado-
ria Geral da Fazenda Nacional
recebem inscrições em seus
concursos. 1º, 2º e 3º graus. Até
R$17.330. Página 5, 7 e 9

EDUCAÇÃO

Presidente
da UNE critica
cortes no MEC
Para Carina Vitral, que está à
frente da maior entidade estu-
dantil do país, foi um erro cor-
tar recursos da educação, por
conta do ajuste fiscal. Ela tam-
bém criticou mudanças feitas
no sistema do Fies. Página 17

Banco do Brasil (BB) e Correios intensificam os preparativos dos seus concursos para escriturário e carteiro, cargos que

exigem nível médio. Editais serão divulgados em breve. Para ajudar os futuros candidatos, FOLHA DIRIGIDA publica testes. PÁGINAS 7 E 9

BB e Correios: veja novos testes

Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, abriu concurso para 65 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para

técnico (nível médio; R$6.117) e analista judiciários (superior; R$9.555). STJ costuma realizar muitas contratações. PÁGINA 3

STJ abre concurso para
2º e 3º graus. Até R$9.555

RIO DEVERÁ TER MAIOR PARTE DAS VAGAS



FOLHA DIRIGIDA
28 de julho a 3 de agosto de 20152 ÁREA FEDERAL

TCU terá locais de prova
nesta quinta-feira, dia 30

AAAAAÇÃOÇÃOÇÃOÇÃOÇÃO     | MPF aciona Justiça para que provas ocorram em todas as capitais

As provas
escritas continuam
marcadas para
dias 9 e 16 de agosto
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Apesar da ação do MPF cobrando provas em todas as capitais, avaliações
continuam programadas para os dias 9 e 16 de agosto, apenas em Brasília

Serão divulgados nesta quinta-
feira, dia 30, os locais de prova do
concurso para o Tribunal de Con-
tas da União (TCU). A consulta
deverá ser feita no site do Cespe/
UnB, organizador, de forma in-
dividual. De acordo com a ban-
ca, o número de inscritos deverá
ser divulgado até o início de agosto.
As avaliações escritas ocorrerão em
dois turnos (manhã e tarde), nos
próximos dias 9 (técnico) e 16 (au-
ditor) de agosto.

Para técnico, serão verificados
conhecimentos de Língua Por-
tuguesa, Direito Constitucional,
Noções de Informática, Atualida-
des, Controle Externo, Direito
Administrativo, Execução Orça-
mentária e Financeira e Noções
de Administração. As provas para
auditor serão realizadas nas ci-
dades de Belém, Boa Vista, Bra-
sília, Cuiabá, Macapá, Manaus e
Rio Branco. Já para técnico, além
dessas (com exceção de Macapá),
haverá provas em Porto Velho,
Recife, Salvador e São Luís.

O fato das avaliações serem fei-
tas somente nos locais onde há
oferta de vagas repercutiu negati-
vamente entre os interessados que
não residem nessas localidades e
que, dessa forma, sentiram-se pre-
judicados com a decisão. Em de-

fesa deles, o Ministério Público
Federal (MPF) em Santa Catari-
na, no último dia 14, ajuizou uma
ação civil pública para garantir
igualdade de participação. O MPF
alega que o TCU tem estrutura de
carreira nacional e funcionamento
em todos os estados da federação.

Caso a Justiça se posicione a fa-
vor, a realização das provas ocor-
rerá em todas as capitais e no Dis-
trito Federal, reabrindo-se, assim,
o prazo para as inscrições, inclu-
sive para que seja disponibiliza-
da àqueles já inscritos a possibi-
lidade de opção de local de rea-
lização dos exames. Em contato
com a FOLHA DIRIGIDA, o TCU
informou que “tem por praxe
realizar as avaliações dos seus
concursos apenas nas capitais nas
quais há vagas previstas no edi-
tal, e que aguardará o desfecho

da ação civil pública e dará fiel
cumprimento à decisão judici-
al que vier a ser tomada.”

O concurso do tribunal ofere-
ce 108 vagas, sendo 42 para téc-
nico (nível médio, R$8.723,10) e
66 para auditor de controle exter-
no (superior, R$14.863,40). Os
valores já incluem o auxílio-ali-
mentação de R$784,74. Além das
provas escritas, o processo de se-
leção terá ainda a realização de um
programa de formação a ser rea-
lizado apenas na cidade de Bra-
sília. Os prazos de validade são de
dois anos (técnico) e seis meses
(auditor), podendo dobrar, perí-
odo em que contratações adicio-
nais poderão ocorrer.

SERVIÇO
Local de prova: Local de prova: Local de prova: Local de prova: Local de prova: www.cespe.unb.br/
concursos
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ANALISTA JUDICIÁRIO 

REMUNERAÇÃO R$ 8.803,97 

ÁREA DE ATIVIDADE 

VAGAS PARA AMPLA 
CONCORRÊNCIA 

VAGAS RESERVADAS 
PARA CANDIDATOS 
COM DEFICIÊNCIA 

VAGAS RESERVADAS 
PARA CANDIDATOS 

NEGROS 

TOTAL 
DE 

VAGAS 

Administrativa 9 1 2 12 

Segurança 2 * 1 3 

Análise de Sistemas de 
Informação 

2 * 1 3 

Arquitetura 1 ** ** 1 

Arquivologia 1 ** ** 1 

Comunicação Social 2 ** ** 2 

Contadoria 3 1 1 5 

Engenharia Civil 1 ** ** 1 

Engenharia Elétrica 1 ** ** 1 

Fisioterapia 2 ** ** 2 

Medicina - Ramo: 
Pediatria 

2 ** ** 2 

Pedagogia 2 ** ** 2 

Serviço Social 1 ** ** 1 

Suporte em Tecnologia 
da Informação 

3 1 1 5 

TÉCNICO JUDICIÁRIO 

REMUNERAÇÃO: R$ 5.365,92 

ÁREA DE ATIVIDADE 

VAGAS PARA AMPLA 
CONCORRÊNCIA 

VAGAS RESERVADAS 
PARA CANDIDATOS 
COM DEFICIÊNCIA 

VAGAS RESERVADAS 
PARA CANDIDATOS 

NEGROS 

TOTAL 
DE 

VAGAS 

ADMINISTRATIVA 11 1 3 15 

SAÚDE BUCAL 2 * 1 3 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

4 1 1 6 

(*) Para esse cargo/área de atividade/especialidade, não há reserva de vaga para candidato com deficiência 
para provimento imediato em virtude do quantitativo oferecido, sendo mantido o cadastro de reserva. (**) Para 
esse cargo/área de atividade/especialidade/ramo, não há reserva de vaga para candidato com deficiência e 
para candidato negro para provimento imediato em virtude do quantitativo oferecido, sendo mantido o 
cadastro de reserva. 

STJ abre inscrições já nesta quinta, 30
EEEEESCOLARIDSCOLARIDSCOLARIDSCOLARIDSCOLARIDADEADEADEADEADE | Há oportunidades para cargos dos níveis médio e superior, com rendimentos de R$6.117 e R$9.555

São oferecidas
65 vagas imediatas,
mais formação de
cadastro de reserva

 CARGO 1: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA DE ATIVI-
DADE: ADMINISTRATIVA
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de con-
clusão de curso de nível superior em qualquer área
de formação, fornecido por instituição de ensino su-
perior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

 CARGO 2: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA DE ATIVIDA-
DE: ADMINISTRATIVA – ESPECIALIDADE: SEGURANÇA
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de
conclusão de curso de nível superior em qualquer área
de formação, fornecido por instituição de ensino su-
perior reconhecida pelo MEC, e Carteira Nacional de
Habilitação Categoria “D”.

 CARGO 3: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA DE ATIVI-
DADE: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ANÁ-
LISE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de
conclusão de curso de nível superior na área de Tec-
nologia da Informação, fornecido por instituição de en-
sino superior reconhecida pelo MEC, ou graduação em
qualquer curso superior acrescido de certificado de
curso de pós-graduação na área de Tecnologia da In-
formação de, no mínimo, 360 horas, fornecidos por
instituição reconhecida pelo MEC.

 CARGO 4: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA DE ATIVI-
DADE: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: AR-
QUITETURA
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de
conclusão de curso de nível superior em Arquitetura,
fornecido por instituição de ensino superior reconhe-
cida pelo MEC, e registro no conselho de classe.

 CARGO 5: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA DE ATIVI-
DADE: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: AR-
QUIVOLOGIA
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de
conclusão de curso de nível superior em Arquivologia,
fornecido por instituição de ensino superior reconhe-
cida pelo MEC, e registro no conselho de classe.

 CARGO 6: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA DE ATIVI-
DADE: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: CO-
MUNICAÇÃO SOCIAL
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de con-
clusão de curso de nível superior em Comunicação So-
cial, fornecido por instituição de ensino superior reco-
nhecida pelo MEC.

 CARGO 7: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA DE ATIVI-
DADE: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: CON-
TADORIA
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de con-
clusão de curso de nível superior em Ciências Contá-
beis, fornecido por instituição de ensino superior reco-
nhecida pelo MEC, e registro no conselho de classe.

 CARGO 8: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA DE ATIVI-
DADE: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: EN-
GENHARIA CIVIL
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de con-
clusão de curso de nível superior em Engenharia Civil,
fornecido por instituição de ensino superior reconheci-
da pelo MEC, e registro no conselho de classe.

 CARGO 9: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA DE ATIVI-
DADE: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: EN-
GENHARIA ELÉTRICA
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de con-
clusão de curso de nível superior em Engenharia Elétri-
ca, fornecido por instituição de ensino superior reco-
nhecida pelo MEC, e registro no conselho de classe.

 CARGO 10: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA DE ATIVI-
DADE: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: FI-
SIOTERAPIA
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de
conclusão de curso de nível superior em Fisiote-
rapia, fornecido por instituição de ensino superi-
or reconhecida pelo MEC, e registro no conselho
de classe.

 CARGO 11: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA DE ATIVI-
DADE: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE:
MEDICINA – RAMO: PEDIATRIA
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de con-
clusão de curso de nível superior em Medicina, forne-
cido por instituição de ensino superior reconhecida
pelo MEC, acrescido de certificado de conclusão de
Residência Médica em Pediatria, fornecido por insti-
tuição reconhecida pelo MEC, e registro no Conselho
Regional de Medicina (CRM).

 CARGO 12: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA DE ATIVI-
DADE: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE:
PEDAGOGIA
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclu-
são de curso de nível superior em Pedagogia, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

 CARGO 13: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA DE ATIVI-
DADE: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE:
SERVIÇO SOCIAL
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de
conclusão de curso de nível superior em Serviço Soci-
al, fornecido por instituição de ensino superior reco-
nhecida pelo MEC, e registro no conselho de classe.

 CARGO 14: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA DE ATIVI-
DADE: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: SU-
PORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de
conclusão de curso de nível superior na área de Tec-
nologia da Informação, fornecido por instituição de en-
sino superior reconhecida pelo MEC, ou graduação em
qualquer curso superior acrescido de cer tificado de
curso de pós-graduação na área de Tecnologia da In-
formação de, no mínimo, 360 horas, fornecidos por
instituição reconhecida pelo MEC.

 CARGO 15: TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA DE ATIVI-
DADE: ADMINISTRATIVA
REQUISITO: certificado de conclusão de curso de en-
sino médio (antigo segundo grau), expedido por insti-
tuição de ensino reconhecida pelo órgão competente.

 CARGO 16: TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA DE ATIVI-
DADE: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: SAÚDE
BUCAL
REQUISITOS: cer tificado de conclusão de curso de
nível médio (antigo segundo grau), expedido por
instituição de ensino reconhecida pelo órgão com-
petente, acrescido de curso técnico em Saúde
Bucal, inscrição no Conselho Regional de Odonto-
logia e experiência profissional comprovada de dois
anos.

 CARGO 17: TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA DE ATIVI-
DADE: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: TEC-
NOLOGIA DA INFORMAÇÃO
REQUISITOS: cer tificado de conclusão de curso de
ensino médio (antigo segundo grau) ou de curso téc-
nico equivalente, expedido por instituição de ensino
reconhecida pelo órgão competente, e habilitação es-
pecífica em cursos de Tecnologia da Informação que
somados apresentem carga horária mínima de 120
horas-aula.

Quadro de cargos e requisitosVeja quadro de cargos

SERVIÇO
Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: http://www.cespe.unb.br/
concursos/stj_15
Laudo médico: Laudo médico: Laudo médico: Laudo médico: Laudo médico: Cespe – Concurso STJ
2015 (laudo médico) – Caixa Postal
Central de Atendimento do Cespe –
Universidade de Brasília (UnB) – Campus
Universitário Darcy Ribeiro, Sede do
Cespe – Asa Norte, Brasília/DF.

Candidatos criticam provas apenas em Brasília

Conforme antecipado pela FO-
LHA DIRIGIDA, o Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) publicou no
Diário Oficial da última quinta-
feira, dia 23, o edital do concurso
para a área de apoio, cujas inscri-
ções terão início já nesta quinta-
feira, dia 30. A oportunidade é ex-
celente para quem pretende inici-
ar a carreira pública (com garantia
de estabilidade empregatícia) no Ju-
diciário federal de Brasília, cidade
que atrai cada vez mais a atenção
de candidatos de todo o país.

São oferecidas 65 vagas, sendo
24 para técnico e 41 para analista
judiciários, funções de níveis mé-
dio e superior (em diversas áre-
as), que proporcionam ganhos de
R$6.117,88 e R$9.555,93, respec-
tivamente, já somados o auxílio-
alimentação de R$373 e as grati-
ficações. Quem conquistar uma
das vagas terá que cumprir carga
semanal de trabalho de 40h, ex-
ceto para as especialidades de Fi-
sioterapia e Pediatria, cujas cargas
são de 30h e 20h, respectivamente.

O destaque da seleção é o car-
go de técnico, que terá 15 vagas
somente para quem concluiu o ní-
vel médio. Há, ainda, três chan-
ces para técnicos em Saúde Bucal
e seis com Tecnologia da Informa-
ção. Além das chances imediatas,
será formado um cadastro de re-
serva, válido por um ano, poden-
do dobrar, quando novas oportu-
nidades poderão ser criadas.

Pelo menos essa é a expectati-
va, tendo em vista que, em 2012,
muitas convocações foram feitas
daquele cadastro. Na ocasião,
menos vagas foram oferecidas
(28), e 376 convocações realiza-
das ao longo do prazo.

Inscrições - O prazo de inscrição

será aberto às 10h desta quinta-fei-
ra, dia 30 de julho, e assim perma-
necerá até o dia 19 de agosto, so-
mente no site do organizador, o
Cespe/UnB. Na ocasião, será gera-
da a guia de pagamento, que deve-
rá ser impressa e paga em qualquer
agência. As taxas são de R$70 (para
técnico) e R$100 (analista).

Durante todo o período de ins-
crição será possível pedir a isen-
ção do pagamento, devendo per-
tencer a família de baixa renda e
estar inscrito no Cadastro Único
para Programas Sociais do Gover-
no Federal (CadÚnico) e indicar
o Número de Identificação Soci-
al (NIS). Conforme a lei, há re-
serva de 5% das vagas para can-

didatos com deficiência e de 20%
para negros.

O candidato com deficiência
deverá enviar a cópia simples do CPF
e o laudo médico (original ou có-
pia autenticada em cartório), via
SEDEX ou carta registrada com avi-
so de recebimento, até o dia 19 de
agosto. Se preferir, poderá entregar
pessoalmente no Cespe.

O STJ manteve a mesma estru-
tura do concurso anterior, feito em
2012, e irá aplicar provas em tur-
nos diferentes para analista e téc-
nico, proporcionando chance du-
pla para a conquista da vaga. As ava-
liações serão feitas em 27 de se-
tembro (um domingo), de manhã
para candidatos a analista, e, à tar-
de, a técnico. Todos farão 120 ques-
tões de conhecimentos básicos e
específicos, em que deverão respon-
der certo ou errado.

Todas as etapas serão realizadas
em Brasília, o que provocou uma
onda de reclamações nas redes so-
ciais, sobretudo de interessados que
se preparavam para a disputa e
acreditavam haver provas, pelo me-
nos, nas principalis capitais. É o
caso de Alex Augustus Melo de An-
drade, 24 anos, de Fortaleza/CE.

“Pretendia concorrer a analista na
área de Suporte em Tecnologia da
Informação, e também para técni-

co. Há mais de um ano venho es-
tudando, partindo da premissa que
sua realização deveria cobrir as prin-
cipais capitais do país. Estou frus-
trado. Não há como sustentar via-
gens, estadias e alimentação. Eu sou
um que, se passasse na prova, mo-
raria em Brasília”, lamentou.

O adminstrador Igor de Brito An-
drade criticou o fato de a prova ser
aplicada só em Brasília. “É um ab-
surdo concurso federal ser aplica-
do apenas em Brasília. Valeria o
deslocamento caso estivesse em
um patamar no qual todo o con-
curso que fizesse, eu tirasse uma
nota muito alta. Como meus re-
sultados ainda têm oscilado, não
vale o investimento”. Outros, no
entanto, já buscam alternativas
para participar do certame. É o caso
de Lino Neto, de 28 anos, também
de Fortaleza. “Vou tentar passar para
analista administrativo. Penso em
trocar experiência e informações

para ir a Brasília, participando de
grupo de Whatsapp. Com isso, será
possível reduzir gastos e dividir
despesas”, disse.

Etapas - Os candidatos a analis-
ta farão provas de Língua Portugue-
sa; Noções de Direito Constituci-
onal e Administrativo; Regimen-
to Interno do STJ; Inglês e Noções
de Informática (para cargos espe-
cíficos); Noções de Sustentabilidade
e conhecimentos da área.

Para técnico, serão Língua Por-
tuguesa; Noções de Informática, In-
glês, Raciocínio Lógico e Noções
de Direito Administrativo (para car-
gos específicos); Noções de Direi-
to Constitucional; Regimento do
STJ; Noções de Sustentabilidade e
conhecimentos da área.

Os concorrentes à função de
analista serão ainda submetidos
à avaliação discursiva e, especi-
ficamente na área de Segurança,
ao exame prático.
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Desencontro na Cedae
epercutiu mal o desencontro de informações a
respeito do próximo concurso da Companhia Es-

tadual de Águas e Esgoto do Estado do Rio de Janeiro
(Cedae). O presidente do sindicato do setor (Sintsa-
ma), Humberto Lemos, disse que o dirigente da esta-
tal, Jorge Briad, em reunião, prometeu seleção emer-
gencial em agosto, para 500 vagas, acrescentando que
para isso já estava criada uma comissão especial.

Essa informação foi categoricamente desmentida por
Briad, que a classificou como “balela do sindicato”. Porém,
ele confirmou que o concurso está mesmo previsto,
ressaltando que não tem como precisar uma data, nem
o número de vagas. Diante do fato, o sindicalista
Humberto Lemos manteve sua informação anterior.

Não importa se houve recuo do presidente da Cedae,
diante da repercussão, ou por ter levado um puxão de
orelhas do governo, por conta da contenção de despe-
sas. Também não importa se houve um mal entendido
do sindicato. O que salta aos olhos é que o concurso
é mais do que necessário, para ontem. Portanto, não
pode ser postergado por muito tempo, até porque a
empresa tem arrecadação própria.

A carência de pessoal na Cedae é notória, em funções
como agente administrativo, operador de tratamento
de água, operador de tratamento de esgoto, instalador
de água, auxiliar comercial, operador de elevatória, auxiliar
de apoio profissional, mecânico e eletricista.

Os claros têm de ser preenchidos imediatamente, para
que a Cedae, alvo de inúmeras reclamações, possa prestar
serviço adequado aos seus clientes. A reposição de pessoal
é constante em todas as empresas, ainda mais nas gran-
des, como é o caso. Por isso, elas precisam ter, perma-
nentemente, um cadastro de aprovados.

R

Leitores investem
em concursos
■■■■■     Eu estou entrando tarde nos
estudos para concursos públicos,
com quase 40 anos. Mas acredi-
to que ainda há tempo para es-
tudar e conseguir um cargo que
me dê um salário razoável. La-
mento não ter estudado na ado-
lescência, e agora eu estou co-
lhendo frutos de arrependimen-
to. Mas creio que ainda posso
conseguir algo bom, mesmo
começando agora.
Julio - via blog

■■■■■     Já passei em alguns concursos
(Aeronáutica, Polícia Militar de
Pernambuco e Polícia Civil do
Espírito Santo) e, sempre que
consigo a aprovação, fico entre
os primeiros colocados. Todavia,
o tempo vai passando e as técni-
cas de estudo precisam ser aper-
feiçoadas, e é sempre bom conhe-
cer boas dicas e testemunhos de
quem já foi aprovado!

Todos os concursos em que lo-
grei êxito eram de 2º grau (ensino
médio). Agora, estou partindo para
disputar cargos que exijam nível
superior, pois pretendo ascender
profissionalmente. E nessa nova
etapa da minha vida (estou com
quase 40 anos de idade), as dificul-
dades aumentam, já que minha
capacidade de concentração não é
a mesma, e o tempo agora é curto,
uma vez que tenho outras respon-
sabilidades (esposa, filho, contas
para pagar, horários a cumprir, etc.).
Mas, como já foi dito por muitos, a
insistência e a persistência nos le-
vam a algo melhor!
Marcelo - via blog

Uerj pretende
renovar quadro
■■■■■     Gostaria de saber se a Univer-
sidade do Estado do Rio de Ja-
neiro (Uerj) irá abrir este ano al-
gum concurso para pedagogo. O
último foi realizado em 2010, se
não me engano. Muito obrigada.
Leio a sua coluna toda semana.
Joice Silva - por e-mail

A Coordenação de Concurso Pú-
blico da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (Uerj) informou que o con-
curso público realizado em 2010 en-
cerrou a validade em 27 de abril de 2014.
Segundo ainda o setor, a universidade
está avaliando a possibilidade de rea-
lizar um novo concurso, ao menos com
abertura de inscrições para este ano.
Os cargos a serem oferecidos, no en-
tanto, ainda não foram definidos.

UniRio não descarta concurso,
apesar da seleção temporária
■■■■■     Em entrevista à FOLHA DIRIGIDA, no dia 7 de julho de 2015, o dire-
tor do Hospital Universitário Gaffrée Guinle, Fernando Ferry, mencio-
nou a necessidade de substituição dos bolsistas, cerca de 321 que
atuam no HUGG, mediante cobrança do Ministério Público Federal (MPF).
Se há necessidade de substituir os bolsistas, por que não utilizar o
banco de concursados? Pois os mesmos já estão homologados des-
de o ano passado, aguardando a convocação. Além do mais, o último
concurso ainda está em vigor.
Rodrigo Alves de Oliveira - por e-mail

Em resposta ao leitor, a Assessoria de Comunicação Social da Universi-
dade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio) enviou a seguinte nota
de esclarecimento:

“O concurso citado pelo leitor é fruto da Ação Civil Pública nº 0008716-
56.2014.4.02.5101 – 4.ª Vara Federal, no qual o Ministério Público determi-
nou à União o provimento das 321 vagas para a substituição de todos os
bolsistas do HUGG atuantes na área-fim.

Para isso, o Ministério Público afirmou que, para que essa substituição
ocorresse o mais rápido possível, a UniRio deveria providenciar para além
do concurso público para servidores RJU, a realização de um processo
seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais, até a sua
efetiva substituição pelos servidores RJU.

Diante disso, o MPOG publicou duas Portarias:
1) Portaria nº 217 de 16 de junho de 2015 - que garante o provimento das

321 via concurso público, ou seja, servidores RJU;
2) Portaria nº 218 de 16 de junho de 2015 - que garante o provimento das 321

via processo seletivo simplificado, ou seja, servidores por contrato temporário.
Com isso, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, Progepe, fez o levanta-

mento das vagas disponibilizadas pelo MPOG pela Portaria nº 217 que exis-
tiam concursos ainda vigentes, para que pudéssemos providenciar o provi-
mento direto por RJU, sem precisar realizar contrato temporário.

Apenas os cargos de enfermeiro, de técnico em laboratório e de técnico
em Radiologia possuem concurso vigente, convocados via Edital nº 41 de
10 de julho de 2015, publicado em Diário Oficial da União em 14 de julho de
2015 e divulgado no site da UniRio.

Os outros cargos, ou vagas ainda em aberto, serão providos via proces-
so seletivo simplificado e, após, via concurso público.”

Polícia Militar do Rio:
candidata critica organizadora
■■■■■     Sou candidata ao concurso da Polícia Militar do Estado do Rio Ja-
neiro (PM-RJ), realizado pela empresa Exatus no ano passado. Fui re-
provada indevidamente e, através da Justiça, ganhei, em 15 abril des-
se ano, o direito de retornar ao certame. Meu ofício expedido pelo TJRJ
já se encontra em posse da empresa desde o dia 27 de abril, e até hoje
eles não cumpriram a ordem! Assim como eu, existem várias outras
pessoas na mesma situação.

Vê-se que a Exatus, além prestar um péssimo serviço em qualquer
concurso no qual é contratada, ainda descumpre ordens judiciais, fato
que causa danos aos candidatos, pois o próprio CRSP já me infor-
mou que isso é de responsabilidade deles (Exatus) e que são real-
mente inúmeros processos que ainda não foram cumpridos (nenhum
processo judicial já concedido nesse concurso foi cumprido).

Isso é um desrespeito aos candidatos e ao Judiciário. A advogada
da Exatus não atende ao telefone quando é solicitada nem responde
aos diversos emails que nós, candidatos, enviamos para ela. Os aten-
dentes da empresa dizem não saber nada a respeito dos candidatos
que estão subjudice na PMERJ.

A empresa não dá nenhuma informação e respaldo sobre o assun-
to, porém é nosso direito. Esse concurso envolve investimento finan-
ceiro para pagar os diversos exames e exige tempo para treinar para o
teste físico. Além disso, pessoas abandonaram seus empregos, para
se dedicar ao concurso, e agora eles fazem isso conosco.
Claudia - por e-mail

FOLHA DIRIGIDA já tentou obter informações sobre o concurso na Exa-
tus, mas não obteve sucesso. Além disso, a organizadora também não res-
pondeu aos e-mails enviados.
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Carga tributária federal aproximada de 20%

Filiada à

Em estado terminal
no mínimo estranha a demora com que os gover-
nos estadual e municipal do Rio de Janeiro tratam

os concursos da área de Saúde, apesar da sua evidente
urgência e das seguidas promessas. Pode não ser, mas
parece uma tática destinada a ampliar o domínio do setor
por instituições ditas não lucrativas, como organizações
sociais, organizações não governamentais e que tais.

A Fundação Saúde, do estado, até já escolheu o organi-
zador, o IBFC, mas não deslancha seu concurso para 426
vagas, número certamente defasado, dada a excessiva
demora entre o levantamento das necessidades e a publi-
cação do edital. É verdade que as contratações poderão
aumentar durante a validade da seleção, mas também é
certo que faltam - e não é de hoje -, principalmente, muitos
enfermeiros, técnicos de enfermagem, pediatras e clíni-
cos, precarizando o atendimento à população.

No âmbito da prefeitura, a Empresa Pública de Saú-
de do Rio de Janeiro (RioSaúde) tem concurso em
andamento, para 291 vagas em cargos de todos os ní-
veis, cujo resultado final está previsto para 25 de agos-
to. Prova que o número está defasado é que o secretá-
rio de Saúde, Daniel Soranz, anunciou que está agen-
dado concurso para efetivos, em vários níveis. Não
arriscou uma data, mas o anúncio é um avanço.

As fundações e empresas foram criadas para livrar o
setor das amarras legais do serviço público, o que não
vem sendo constatado. Na prática, elas são utilizadas
para acabar com os servidores estatutários, estáveis,
substituídos por celetistas, que podem ser demitidos
sem mais nem menos. A terceirização também ainda
não demonstrou a prometida eficiência, e ainda é ter-
reno fértil para a corrupção.

O concurso para estatutários do Rio é uma exceção
muito bem vinda, ainda mais com o novo plano de
cargos. Que venha logo.

É

Saúde-Rio convoca
1.648 profissionais
■■■■■     Gostaria de saber se o concur-
so realizado em 2013 pela Secre-
taria Municipal de Saúde será pror-
rogado até 2017. E quantos en-
fermeiros serão convocados?
Visto que existe uma necessida-
de de mais de 1.300 enfermeiros.
Marcelle - via blog

Segundo a Assessoria de Comu-
nicação Social da Secretaria Munici-
pal de Saúde do Rio de Janeiro, até
o momento, 1.648 profissionais de di-
versas categorias aprovados no con-
curso de 2013 já foram providos para
os cargos efetivos. Desses, 373 são
enfermeiros e 785 são técnicos de
enfermagem, números superiores às
vagas inicialmente ofertadas no edi-
tal, que eram, respectivamente, de
344 e 90. Os demais candidatos apro-
vados fazem parte do banco de con-
cursados. O concurso tem validade
até 7 de outubro de 2015.

Caxias explica sobre
correção da redação
■■■■■     Participei do concurso da Pre-
feitura de Duque de Caxias, orga-
nizado pela Consulplan. Como eu
vou saber se fiquei dentro das
vagas oferecidas? Quero saber se
vão corrigir a minha redação. A
prefeitura vai divulgar a classifi-
cação dos candidatos?
Veronica - via blog

A Secretaria de Educação de Du-
que de Caxias esclareceu, através da
Assessoria de Imprensa da prefeitu-
ra, que a empresa contratada para a
realização do concurso - Consulplan
- fará a correção das redações de 20
vezes o número de vagas oferecidas.
O órgão informou, ainda, que no edi-
tal estão fixadas as regras e o crono-
grama das etapas do concurso.

Câmara: leitor critica
redução dos efetivos
■■■■■     Recentemente, fiz elogio nesta
coluna à gestão do presidente da
Câmara dos Vereadores do Rio de
Janeiro, Jorge Felippe, em relação
à chamada dos concursados ex-
cedentes, sendo o conteúdo repu-
blicado na página do vereador. No
entanto, agora, me sinto comple-
tamente enganado, pois, em 8 de
julho, a Lei 5877 reduziu o quanti-
tativo de cargos de servidores efe-
tivos, um grande golpe contra o
concurso público, sendo que o
efetivo da Casa representa apenas
35% do quadro. Eles poderiam ter
chamado mais de 20 aprovados ex-
cedentes. O limite da folha de pa-
gamento é injustificável, pois há
muitos comissionados. O presi-
dente Jorge Felippe já disse, em en-
trevista, que a lei de comissiona-
dos estava obsoleta. Desta forma,
poderiam ter muito bem alterado
esta lei, a fim de reduzir os comis-
sionados e, em vez de suprimir o
quantitativo, poderiam criar mais
vagas efetivas. Decepção total.
Epitácio Spindola - por e-mail
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Negociação gira em torno da aprovação do Plano de Cargos e Salários

Saúde-RJ: audiência
com Pezão é antecipada

Foi antecipada para esta quar-
ta-feira, dia 29, às 15h30, no Pa-
lácio Guanabara, em Laranjeiras,
a audiência do governador Luiz
Fernando Pezão com represen-
tantes do Sindsprev/RJ, que será
em torno do Plano de Cargos,
Carreiras e Salários (PCCS) da ca-
tegoria. Com isso, a manifesta-
ção que seria realizada pelos ser-
vidores da Saúde na quinta, dia
30, também foi antecipada para
o dia 29, com concentração a
partir das 14h, para que os tra-
balhadores possam acompanhar
a negociação.

Os sindicalistas alegam que, até
o momento, a Secretaria de Esta-
do de Saúde não apresentou nada

de concreto em termos de propos-
ta oficial, apesar de o prazo de um
ano para a aprovação do PCCS, fi-
xado no acordo de greve do ano
passado, já ter expirado. O sindi-
cato conseguiu o encontro com
Pezão por meio do secretário de
Saúde, Felipe Peixoto, que já adi-
antou que o estado passa por di-
ficuldades financeiras.

Além da aprovação do plano
de cargos, os servidores da Saú-
de reivindicam aumento do vale-
alimentação, concessão de vale-
transporte, regulamentação de
adicional de qualificação e de
insalubridade, além da incorpo-
ração da diferença da Gratifica-
ção de Encargos Especiais.

Benefício
inconstitucional

A concessão de
auxílio-educa-

ção para os
m a g i s t r a -
dos da Jus-
tiça Esta-
dual no Rio

de Janeiro
foi considerada

inconstitucional pela Procuradoria
Regional da República da 2ª Re-
gião. Com a Lei Estadual nº 7.014/
15, de junho, aprovada pela Alerj,
os juízes passam a ter reembolso
mensal de R$953,47 por filho en-
tre 8 e 24 anos (até três filhos). O
órgão pediu que o procurador-ge-
ral da República, Rodrigo Janot, pro-
ponha no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) uma ação direta de in-
constitucionalidade (Adin), sob a
alegação de que a Lei Orgânica da
Magistratura não prevê tal benefí-
cio. A Procuradoria considera o
auxílio um benefício legal exclusi-
vamente para os servidores do TJ.

Incoerência
■■■■■     O Tribunal Superior do
Trabalho (TST) manteve
sentença que proíbe a
terceirização de serviços
jurídicos na Caixa Econômica
Federal (CEF). A decisão é
resultado de ação civil pública
ajuizada pelo Ministério
Público do Trabalho em
Alagoas (MPT-AL) e prevê a
nomeação de aprovados em
concurso para cadastro de
reserva para o cargo de
advogado júnior. Em sua
defesa, o banco alegava
prejuízo financeiro com as
convocações dos concursa-
dos, argumento desconside-
rado pela Justiça, já que a
Caixa mantinha contrato
com 303 escritórios priva-
dos de advocacia.

Nomeação garantida
O Superior Tribunal de Justiça (STJ)
decidiu que candidato aprovado em
concurso público para cadastro de
reserva tem direito à nomeação
quando houver surgimento de vagas
ou contratação de terceirizados para
a função, durante o prazo de vali-
dade da seleção. No caso julgado,
o impetrante havia sido aprovado em
3º lugar em concurso do Ministério
da Defesa que destinou uma vaga
para técnico em tecnologia militar
(Topografia). Segundo o candidato,
além de parar de preencher as va-
gas referentes ao concurso, o Mi-
nistério do Planejamento autorizou
a contratação temporária para a
respectiva função.

Reforço nas
salas de aula
A Secretaria de Estado de Educação
(Seeduc-RJ) já iniciou a convocação
dos professores aprovados no con-
curso de 2014 para o cargo de pro-
fessor docente I, cuja homologação
ocorreu no dia 26 de junho. Foram
chamados 1.018 docentes, sendo
551 para carga horária de 16 horas
semanais e 467 para 30 horas. En-
tre as disciplinas contempladas es-
tão Matemática, Língua Portuguesa/
Literatura, Inglês, Espanhol, Filoso-
fia, Geografia, Sociologia, Ciências,
Biologia, Física e Artes, entre outras.
Os vencimentos são de R$2.211,25
(30 horas) e R$1.179,35 (16 horas).
Além disso, os servidores contam
com auxílio-transporte (entre R$66
e R$132, conforme a carga horária)
e auxílio-alimentação (R$160).

De olho no piso
O Ministério Público

Federal no Rio de Ja-
neiro expediu reco-
mendação ao Fundo
Nacional de Desen-
volvimento da Edu-
cação (FNDE) para
que seja reformula-

do o Sistema de Infor-
mações sobre Orçamen-

tos Públicos em Educação, de forma
a disponibilizar todos as informa-
ções necessárias referentes à re-
muneração paga a professores e
profissionais de Educação de todo
o Brasil. O MPF quer, entre outros
objetivos, verificar se está sendo
cumprido o piso salarial dos pro-
fessores, reajustado este ano para
R$1.917,78.

MAIS AGENTES DE APOIO
O Ministério Público do Esta-

do do Rio de Janeiro (MP-RJ) re-
comendou à Prefeitura do Rio
de Janeiro que convoque os 150
aprovados no concurso para
agente de apoio à Educação Es-
pecial, para suprir a carência

desses profissionais na rede
pública de ensino. A nomeação
e a posse dos concursados deve-
rão ocorrer o mais rápido possí-
vel, segundo a recomendação. A
seleção foi homologada em no-
vembro de 2014.
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Exames físicos seguem as
regras do edital do concurso

Estou estudando muito
para alguns concursos pú-
blicos, e em vários editais
vejo itens que fixam a exi-
gência de que o candida-
to seja moralmente idôneo
e tenha boa conduta.

Gostaria de saber se a
pessoa que têm seu nome
incluído no SPC, SERASA
ou qualquer outro órgão de
proteção ao crédito pode
ou não prestar concursos
públicos.

Vi na televisão uma en-
trevista com uma defen-
sora pública que afirmou
que tudo depende do edi-
tal concurso, ou seja, que
se essa exigência existir,
então é porque deverá ser
aplicada.

Poderiam me esclarecer
melhor sobre o assunto?
Marcia –
Porto Alegre / RS

Penso que somente a in-
clusão do nome de uma pes-
soa em um cadastro restri-
tivo de crédito não é meio
suficiente para demonstrar
a sua inidoneidade moral.
Acredito que por trás da
maioria desses casos exis-
tam pessoas de bem, mas
que acabam sendo lança-

das em situação de dificul-
dade financeira pela própria
condição de desemprego
generalizado em que temos
vivido há muitos anos.

Vejo como abusiva, por-
tanto, toda regra que obje-
tive impedir a regular par-
ticipação em concursos pú-
blicos de pessoas que se
encontrem com restrição
de crédito, e mais discri-
minatória ainda a exclusão,
por esse motivo, de candi-
datos que tenham sido
aprovados nas demais eta-
pas da disputa.

Sem analisar individual-
mente os casos que se
apresentarem não acredi-
to que seja possível a um
administrador público evi-
tar injustiças, do que de-
correrá que tanto pessoas
maliciosas quanto outras
que apenas enfrentam di-
ficuldades momentâneas
acabarão sendo igualmen-
te tratadas, e assim su-
mariamente excluídas da
competição, o que, eviden-
temente, é inaceitável.

O mandado de seguran-
ça e a ação de conhecimen-
to poderão ser utilizados
na defesa dos interesses
aqui tratados.

Sofri uma contusão e aca-
bei contraindo uma tendinite
me preparando para a prova
física de um concurso públi-
co e, conversando com um
colega, que é advogado, ouvi
dele que não havia nada a fa-
zer, já que a minha contusão
não teve qualquer ligação com
o concurso em si, mas com o
que eu fiz para me preparar
para ele, e que isso era um
problema só meu.

Gostaria de obter a opinião
dessa conceituada coluna.
Santana – Nova Iguaçu / RJ

A jurisprudência existente
sobre o assunto historicamen-
te se encontra dividida, e nor-
malmente só se vê decisões,
dentre as favoráveis, que tra-
tam especificamente do can-
didato acometido por alguma
adversidade imprevista e im-
previsível equiparável ao caso
for tuito ou a um evento de
força maior, durante a realiza-
ção do teste físico, tal como,
por exemplo, uma luxação ou
um estiramento muscular.

Casos de candidatos com
tendinite, por ter essa enfer-
midade uma natureza progres-
siva e normalmente decorrer
de esforço excessivo por má
preparação física, não eram

objetivando, em síntese, seja
reconhecida a possibilidade
de realização de exame físico
em data diversa da determi-
nada pelo Edital n.º 54/2004
– DGP/DPF Regional, de 16/
11/2004 – referente a con-
curso para provimento de car-
gos de Perito Criminal Fede-
ral – Departamento da Polícia
Federal. Aduz o demandante
que, em vir tude de tendinite
no ombro e cotovelo esquer-
dos ficou impossibilitado de
realizar o teste de barra fixa,
conforme atestados médicos
de fls. 14/15.

- Não merece acolhida a ale-
gação de que o caso dos au-
tos configura hipótese de li-
tisconsórcio passivo necessá-
rio, eis que a jurisprudência
dos tribunais pátrios orienta-
se no sentido de negar a exis-
tência de direito a candidatos
aprovados em concursos, re-
conhecendo-lhes, tão-somen-
te, expectativa de direito à no-
meação.

- In casu, n ão há que se
falar em impossibilidade jurí-
dica do pedido, eis que o dife-
rimento da data de realização
de exame de capacidade físi-
ca, fundado em supervenien-
te impossibilidade médica,
não é vedado em abstrato pelo
ordenamento jurídico.

- Em face das peculiarida-
des do caso concreto, não se
visualiza ofensa ao princípio
da isonomia, não havendo que
se falar em tratamento privi-
legiado na hipótese de pos-
tergação de realização de exa-
me físico fundada em motivo
temporário de impossibilida-
de física devidamente certifi-
cado por atestado médico.
Ressalte-se, ainda, que a tu-
tela jurisdicional prestada li-
mitou-se a adiar a data de sub-
missão aos testes físicos,
sem isentar o candidato de
sua realização e sem inter fe-
rir nos critérios objetivos de
avaliação.  (TRF – 2ª Região –
decisão unânime – julg. em
05/09/2007 – Rel. Vera Lu-
cia Lima)

Os últimos quatro empre-
gos que tive de carteira assi-
nada duraram menos de três
meses, por isso tenho medo
que pensem que eu tenho al-
gum problema de compor ta-
mento e isso possa me atra-
palhar, caso eu venha a ser
aprovado em algum concurso
público.
Valério – São Paulo / SP

Essa situação cer tamente é
a mesma de outros milhares de
candidatos espalhados pelo país
afora, e não revela qualquer de-
ficiência da sua par te, muito
menos se apresenta como meio
hábil para colocar em dúvida a
sua idoneidade moral para in-
gressar no serviço público; evi-
dencia apenas, e mais uma vez,
o já tão conhecido estado de
debilidade em que se encontra
a nossa economia.

O período de noventa dias é
também o espaço de tempo le-
galmente previsto para a dura-
ção do contrato de experiência,
e é natural que após esse inter-
valo de tempo as par tes contra-
tantes não desejem prosseguir
com a relação de trabalho pe-
las mais variadas razões, sem
que, necessariamente, isso sig-
nifique algo de ruim em relação
a qualquer dos envolvidos.

Na improvável hipótese des-
sa circunstância vir a ser invo-
cada em seu prejuízo em al-
gum concurso público, o man-
dado de segurança poderá ser
utilizado em sua defesa, já que
se trata da proteção de um
direito líquido e cer to.

Nome do SPC e Serasa
não restringem candidato

Empregos curtos
não são problemas

acolhidos por essas decisões.
O Tribunal Regional Federal

da 2ª Região, que abarca os
Estados do Rio de Janeiro e
do Espírito Santo, há anos
inovou e abriu as por tas para
todos aqueles que contraírem
alguma contusão durante a
preparação para os testes fí-
sicos e, em decorrência dis-
so, não se encontrem em con-
dições de a eles se submete-
rem no momento fixado pelo
edital.

Vejamos a ementa de
uma interessante

decisão nesse sentido:
ADMINISTRATIVO.  CONCUR-

SO PÚBLICO.  PERITO CRIMI-
NAL FEDERAL – DEPARTAMEN-
TO DA POLÍCIA FEDERAL. EXA-
ME DE CAPACIDADE FÍSICA.
TESTE DE FLEXÃO EM BARRA
FIXA. IMPOSSIBILIDADE JURÍ-
DICA DO PEDIDO NÃO VISUA-
LIZADA. LITISCONSÓRCIO NE-
CESSÁRIO.  NÃO OCORRÊN-
CIA.  CANDIDATO QUE APRE-
SENTA TENDINITE NO OMBRO
E COTOVELO ESQUERDOS. IM-
POSSIBILIDADE SUPERVENI-
ENTE.  REMARCAÇÃO DA DATA
DO TESTE. PECULIARIDADES
DO CASO CONCRETO. POS-
SIBILIDADE. RECURSOS E RE-
MESSA DESPROVIDOS.

- Cuida-se de apelações cí-
veis e de remessa necessá-
ria de sentença (fls. 247/251)
que, nos autos de ação de
conhecimento pelo rito ordi-
nário, julgou procedente o pe-

dido para reconhecer “o di-
reito do autor de realizar o

exame físico em outra
data”, condenando as
rés ao pagamento de
honorários advoca-
tícios fixados em
5% sobre o valor
da causa, pro
rata.

- A hipótese é
de demanda
ajuizada em
face da União
Federal e da
F u n d a ç ã o
Universidade
de Brasília

Gostaria de saber se há algum meio, baseado em
lei, por intermédio do qual uma pessoa aprovada
em concurso público possa pedir um retardamen-
to de um mês para a apresentação do diploma, seja
ele ensino médio ou superior, por estar no aguar-
do apenas da última prova do mesmo.
Luiz Marques – Colatina / ES

Após anos de calorosas discussões sobre o assunto,
onde com frequência se exigia que o candidato com-
provasse o preenchimento dos requisitos fixados
por lei para ingresso em determinado cargo no ato
da inscrição no concurso, o Superior Tribunal de
Justiça pôs fim à discussão editando a súmula n°
266, a qual assegura que “o diploma ou habilita-
ção legal para o exercício de cargo deve ser exigido

na posse e não na inscrição para o concurso públi-
co”.

Assim, pretender adiar o momento em que, aten-
dendo ao interesse público, deveria ocorrer a no-
meação e posse do candidato, com o consequente
adiamento também da apresentação dos documentos
exigidos por lei para tal medida, parece algo inal-
cançável, até porque o interesse coletivo no preen-
chimento da vaga na hora em que se deu a convo-
cação sempre irá prevalecer sobre o interesse parti-
cular do candidato em adiar esse ato.

Nunca será demais lembrar, todavia, que o aces-
so ao Poder Judiciário é assegurado constitucional-
mente a todos, independente da pessoa ser realmen-
te detentora do direito que lá irá pretender ver re-
conhecido.

Diploma deve ser exigido na
posse do candidato aprovado

espaço jurídico JOSÉ MANUEL DUARTE CORREIA
 concursos@correiaadvogados.com.br

Fazenda Nacional: R$17.330
e inscrição só até o dia 10

AAAAAVVVVVALIAÇALIAÇALIAÇALIAÇALIAÇÃOÃOÃOÃOÃO     | Prova objetiva marcada para o dia 20 de setembro

Há 150 vagas
para procurador, que
devem aumentar no
prazo de até dois anos

AGU já recebe inscrição e
aceita estágio como prática

AAAAADVOGADODVOGADODVOGADODVOGADODVOGADO     | Concurso visa ao preenchimento de 84 vagas

Candidatos devem
ter registro na OAB e
dois anos de
experiência jurídica

Até o próximo dia 10, os ad-
vogados com prática forense de,
no mínimo, dois anos, podem
se inscrever no concurso para
procurador da Fazenda Nacio-
nal. São disponibilizadas 150
vagas iniciais, com remunera-
ção de R$17.330,33. A distribui-
ção dessas oportunidades pode-
rá incluir o Estado do Rio de Ja-
neiro, já que a lotação ocorre-
rá nas unidades da Procurado-
ria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), sendo informada até
a data da convocação.

A contratação será pelo regi-
me estatutário, que garante es-

tabilidade no emprego. As ins-
crições são aceitas no site da
Escola de Administração Fazen-
dária (Esaf), organizadora, com
taxa de R$195. Quem não tiver
acesso à internet poderá utili-
zar computadores disponíveis
nos órgãos do Ministério da Fa-
zenda. No Rio de Janeiro, o
posto fica no bairro do Caste-
lo. Segundo o edital, mais va-
gas poderão surgir durante o
prazo de validade do concurso,
de um ano, prorrogável por igual
período.

Os interessados em solicitar
isenção da taxa devem informar
o NIS, atribuído pelo Cadastro
Único para Programas Sociais
do Governo Federal (CadÚni-
co), e firmar declaração de per-
tencer a família de baixa renda.

A seleção será feita por meio

de provas objetiva, discursivas,
oral e de títulos, além de sindi-
cância de vida pregressa. No pri-
meiro exame, a ser aplicado em
20 de setembro, os candidatos
responderão a 100 questões da
área de Direito. As provas escri-
tas ocorrerão em todas as capi-
tais. Já a oral e a perícia médica,
serão feitas apenas na capital fe-
deral. O resultado final está pre-
visto para ser divulgado em 22
de julho de 2016.

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições: www.esaf.fazenda.gov.br
Posto: Centro Regional de
Treinamento da Esaf - Av. Presidente
Antonio Carlos, 375, 12º andar, sala
1.211, Castelo, Rio de Janeiro/RJ
Envio de documentação: Procurador
da Fazenda Nacional-2015 – Rodovia
DF 001, Km 27,4, Lago Sul, CEP
71686-900, Brasília/DF

Já estão abertas as inscrições do
concurso que visa à contratação
de 84 advogados pela Advocacia
Geral da União (AGU). O pra-
zo, no site do Cespe/UnB, orga-
nizador, vai até o dia 17 de agos-
to, com taxa de R$195. Podem
concorrer graduados em Direi-
to com registro na Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) e
prática jurídica de, no mínimo,
dois anos, valendo para esse efei-
to o estágio regular e supervisio-
nado. Os ganhos iniciais são de
R$17.330,33.

A lotação dos aprovados será
definida no decorrer deste ano,

após o concurso de remoção in-
terna. No entanto, a seleção pode
ser uma ótima oportunidade
também para os candidatos do
Rio de Janeiro. Considerando que
os nomeados irão atuar nas uni-
dades com maior carência, há a
possibilidade de o estado receber
alguns classificados. A contrata-
ção será feita pelo regime estatu-
tário, que garante estabilidade
empregatícia aos nomeados.

Candidatos de baixa renda in-
tegrantes do Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico) podem so-
licitar isenção. Para as vagas re-
servadas a negros, o candidato de-
verá, no ato da pré-inscrição, pre-
encher a autodeclaração. Já os
deficientes deverão encaminhar
cópia do CPF e do documento de
identidade, bem como o original

ou cópia autenticada do laudo de
médico, via Sedex, até o térmi-
no das inscrições.

Os participantes serão avaliados
em várias etapas. No dia 11 de
outubro, será aplicada uma prova
objetiva, com conteúdos de Direito.
Após a inscrição definitiva, três
exames discursivos ocorrerão, em
9 e 10 de janeiro. Ambas as avali-
ações serão aplicadas em todas as
capitais. Os aprovados passarão,
então, por uma prova oral, reali-
zada em Brasília e, depois, por uma
avaliação de títulos e sindicância
de vida pregressa.

SERVIÇO
Edital: Edital: Edital: Edital: Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições: www.cespe.unb.br/
concursos/AGU_15_ADV
Envio de documentação: Concurso AGU
Advogado 2015 (laudo médico) - Caixa
Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF
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Quadro de cargos/especialidades
SUPERIOR 

CARGO ESCOLARIDADE 
VENCIMENTO 

INICIAL 

ANALISTA ADMINISTRADOR 
Diploma de Curso Superior  em 

Administração 

R$ 5.700 

ANALISTA CONTÁBIL 
Diploma de Curso Superior  em 

Contabilidade 

R$ 5.700 

ANALISTA. SISTEMAS E 
MÉTODOS 

Diploma de Curso Superior  em 

Análise de Sistemas 

R$ 5.700 

ANALISTA BIBLIOTECÁRIO 
Diploma de Curso Superior  em 

Biblioteconomia 

R$ 5.700 

ANALISTA MÉDICO 
Diploma de Curso Superior  em 

Medicina 

R$ 5.700 

ANALISTA DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL 

Diploma de Curso Superior  em 

Comunicação Social 

R$ 5.700 

ANALISTA PROCESSUAL 
Diploma de Curso Superior  em 

Direito 

R$ 5.700 

ANALISTA DE PERÍCIAS e 
AVAL.IMOBILIÁRIAS 

Diploma de Curso Superior  em 

Engenharia/ 

Arquitetura 

R$ 5.700 

NÍVEL MÉDIO 

CARGO ESCOLARIDADE 
VENCIMENTO 

INICIAL 

TÉCNICO PROCESSUAL Ensino Médio Completo R$ 3.860 

TÉCNICO CONTÁBIL 
Nível médio com especialidade em 

Contabilidade 

R$ 3.860 

TÉCNICO DE SISTEMAS E 
MÉTODOS 

Nível médio com especialidade em 

Análise de Sistemas 

R$ 3.860 

OBS: Com a inclusão de R$682 de auxílio-alimentação, as remunerações passam a ser de R$4.542 

para técnico e de R$6.382 para analista 

Graduados poderão concorrer
a dois cargos na PGE do Rio

PPPPPREPREPREPREPREPARAARAARAARAARATIVTIVTIVTIVTIVOSOSOSOSOS     | PGE-RJ trabalha na escolha da organizadora

É que o 3º grau
será avaliado pela
manhã e, o 2º,
no turno vespertino

Especialista em Legislação
dá dicas para o MP estadual

OOOOOFERFERFERFERFERTTTTTAAAAA     | Previsão de 205 vagas em cargos de 2º e 3º graus

Professora chama
atenção para alterações
recentes no
estatuto do órgão

Os graduados que sonham
com uma vaga na Procuradoria
Geral do Estado do Rio de Ja-
neiro (PGE-RJ) têm a possibi-
lidade de aumentar as chances
de contratação por meio do
próximo concurso, para cargos
dos níveis médio, médio/técni-
co e superior. É que fonte liga-
da à PGE-RJ adiantou que as
provas objetivas, compostas por
60 questões nos níveis médio
e médio/técnico e 70 no supe-
rior, serão aplicadas em turnos
distintos - 3º grau pela manhã
e 2º grau à tarde.

Dessa forma, abre-se a possi-
bilidade de quem tem nível su-
perior candidatar-se a dois car-
gos (técnico e analista proces-
sual, dos níveis médio e superi-
or, respectivamente), aumen-
tando as chances de contratação.
Segundo o especialista em con-
cursos Carlos Eduardo Guerra
de Moraes, essa possibilidade é
real, mas exige uma boa prepa-
ração física e psicológica.

“Com certeza, é uma boa
ideia, e aumenta as chances de
contratação. No entanto, o can-
didato precisa atentar para dois
fatores. O primeiro é preparar-
se física e psicologicamente, pois
terá de oito a nove horas de pro-
va, além de 12 à disposição das
avaliações, já que terá que se
apresentar antes e ainda conta-
rá com um intervalo. Quem não
faz isso corre o risco de chegar
à tarde cansado, podendo per-
der pontos importantes na prova.
A segunda questão é fazer uma
análise do edital e ver o que há
em comum nas disciplinas e

programas dos cargos. No entan-
to, como não vimos o edital, o
candidato já pode fazer isso le-
vando em conta o último con-
curso”, assinalou.

Preparativos - A seleção da
PGE-RJ está cada vez mais pró-
xima. É que, segundo a Direto-
ria de Gestão, a procuradoria
finaliza a análise das propostas
enviadas pelas organizadoras, e
deverá anunciar a instituição
escolhida nos próximos dias.
Apesar de o órgão não ter infor-
mado uma previsão para o edi-
tal, fonte ligada à PGE-RJ infor-
mou que o documento pode sair
em setembro ou outubro.

O concurso, com validade de
dois anos, podendo dobrar, vi-
sará à formação de cadastro de
reserva nos cargos de técnico

processual, de nível médio, téc-
nico contábil e técnico de sis-
temas e métodos, de nível mé-
dio/técnico, e analista, para o
superior.

As remunerações são de
R$4.542,42 (podendo chegar a
R$5.676 com titulação) para os
níveis médio e médio/técnico,
e de R$6.382 (podendo chegar
a R$7.516), no caso do analista.

No 3º grau, as oportunidades
serão em Administração, Con-
tabilidade, Análise de Sistemas,
Biblioteconomia, Medicina,
Comunicação Social, Direito e
Engenharia/Arquitetura. No caso
de analista médico, não será exi-
gida especialização, mas segun-
do a fonte, as matérias da prova
terão ênfase em Medicina Legal
e Medicina do Trabalho.

Professora Raquel Stasiaki:
“autoconfiança é o primeiro passo
para obter êxito no concurso”

TÉCNICO DO MP-RJ E DA PGE-RJ

Concursos para o MP-RJ e a PGE-RJ prometem ser bastante concorridos, por isso os
interessados devem intensificar ao máximo a preparação, realizando muitos exercíciosFicha de Exercícios

Português: veja teste com gabarito comentado

ARQ
UIVO

Os futuros candidatos dos concursos para téc-
nico do MP-RJ e da PGE-RJ podem resolver a
seguir mais um teste especial, desta vez com
questões de Português. Ao final, confira o ga-
barito comentado por por professor especialis-
ta na área. Boa sorte!

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Considere as afirmativas abaixo.
I - O mundo será salvo ___ custa do empenho da humanida-

de.
II - Houve quem resistisse ___ chegada do ano 2000,  dor-

mindo.
III - Existem pessoas avessas ___ festas de final de ano.

A opção cuja seqüência preenche corretamente as lacu-
nas acima é:

(a) à - a - a (b) à - a - à
(c) à - à - a (d) a - a - à
(e) a - à – à

02. Marque a opção em que as duas formas verbais comple-
tam corretamente as frases acima.

(a) incendeam, obtêm. (b) incendiam, obtém.
(c) incendiaram, obtiveram (d) incendeiaram, obteram.
(e) encendearam, obtiveram.

03. Transpondo para a voz passiva a frase “Estão abrindo suas

portas aos visitantes”, a forma verbal resultante será ...... .
(a) serão abertas (b) são abertas
(c) têm sido abertas (d) têm aberto
(e) estão sendo abertas

04. Indique o período cuja pontuação está inteiramente correta.

(a) Há muito, vêm caindo os salários dos professores das uni-
versidades públicas, estes desanimados fazem greve ou, as
trocam pelas instituições privadas.

(b) Há muito vêm caindo os salários, dos professores das uni-
versidades públicas: estes desanimados, fazem greve ou as
trocam, pelas instituições privadas.

(c) Há muito, vêm caindo, os salários dos professores das uni-
versidades públicas; estes desanimados fazem greve, ou as
trocam pelas instituições privadas.

(d) Há muito vêm caindo os salários dos professores das univer-
sidades públicas; estes, desanimados, fazem greve ou as
trocam pelas instituições privadas.

(e) Há muito vêm caindo, os salários dos professores, das uni-
versidades públicas; estes, desanimados, fazem greve, ou:
as trocam pelas instituições privadas.

05. Assinale a alternativa que apresenta ERRO de concordân-
cia.

(a) Não que os esteja considerando inválido, mas o professor
gostaria de conhecer os estudos de que se retirou os dados
mencionados no texto.

(b) Segundo alguns teóricos, deve ser evitada, o mais possível,

a agricultura em regiões de floresta; são áreas tidas como
adequadas à preservação de espécies em vias de extinção.

(c) Existem com certeza, ainda hoje, pessoas que defendem o
cultivo incondicional da terra, assim como deve haver muitos
que condenam qualquer alteração da paisagem natural, por
menor que seja.

(d) Nem sempre são suficientes dados estatisticamente com-
provados para que as pessoas se convençam da necessida-
de de repensarem suas convicções, trate-se de assuntos
polêmicos ou não.

(e) Faz séculos que filósofos discutem as relações ideais entre
os homens e a natureza, questão que nem sempre lhes parece
passível de consenso.

06. Assinale a alternativa que NÃO apresenta erro algum de con-
cordância.

(a) Já há muito tempo tinha sido feito por importante estudioso
previsões pessimistas quanto ao destino das áreas rurais na
Inglaterra, mas muitos não as consideraram.

(b) Às vezes não basta alguns comentários sobre a importância
do cenário da natureza para a vida espiritual do homem no
sentido de que se tentem evitar mais prejuízos ao meio am-
biente.

(c) Certos argumentos de G.M. Trevelyan tornaram vulnerável
certas visões acerca do modo como deveriam ser tratadas
terras incultas.

(d) Segundo o que se diz no texto, os ingleses havia de terem se
preocupado com a legitimação de sua tarefa de ocupação
dos territórios indígenas.

(e) Quaisquer que sejam os rumos das cidades contemporâne-
as, sempre haverá os que lamentarão a perda da vida em
contato direto com a natureza.

07. Assinale a alternativa em que há regência INCORRETA.
(a) O empenho com que o homem dedicou-se à sua causa foi

reconhecido por outros, principalmente pelos amigos.
(b) A crise em que passa a civilização contemporânea é visível

em muitos aspectos, inclusive na relação do homem com a
natureza selvagem.

(c) O homem sempre esteve apto a dialogar com a natureza,
mas esse diálogo nem sempre se deu segundo os mesmos
interesses ao longo dos séculos.

(d) Muitos consideram ofensivo à natureza considerá-la como
algo à disposição das necessidades dos humanos.

(e) Acompanhar a relação do ser humano com o campo através
dos séculos propicia ao estudioso observar situações de que
o homem nem sempre pode orgulhar-se.

08. Assinale a alternativa em que há ERRO de flexão verbal e/ou
nominal.

(a) Receemos pelo futuro, dizem alguns especialistas, pois, afir-
mam eles, se os cidadãos não detiverem a deterioração am-
biental, a humanidade corre sérios riscos.

(b) Creem certos estudiosos que convém estudar profunda e
seriamente o progresso da civilização quando ele implica destruir
o que a natureza levou milhões de anos para sedimentar.

(c) Quando, na década de 30, o historiador inglês interviu na
discussão sobre o tratamento dispensado às terras adquiri-
das pelo Patrimônio Nacional, muitos não contiveram seu
desagrado.

(d) Dizem alguns observadores que, quando as pessoas virem
o que resta da natureza sem as marcas predatórias do ho-
mem, elas próprias buscarão frear as atividades considera-
das negativas para o meio ambiente.

(e) Elementos da natureza são verdadeiros artesãos de obras-
primas; se os homens as desfizerem, estarão cometendo
crime contra a humanidade.

Do século XVII ao XX circulou na Europa, com bastante in-
tensidade, o mito de uma Arcádia campestre. Muitos escri-
tores ingleses sustentaram também esse mito durante sé-
culos; os textos desses autores ingleses são até hoje bas-
tante populares.

09. Reescrevendo-se o segundo período e substituindo-se os ter-
mos grifados acima por pronomes correspondentes, obtém-
se corretamente:

(a) Muitos escritores ingleses, os quais textos são até hoje bas-
tante populares, o sustentaram também durante séculos.

(b) Muitos escritores ingleses, cujos textos são até hoje bastan-
te populares, sustentaram-lhe também durante séculos.

(c) Muitos escritores ingleses, cujos os textos são até hoje bas-
tante populares, sustentaram-no também durante séculos.

(d) Muitos escritores ingleses, cujos textos são até hoje bastan-

te populares, sustentaram-no também durante séculos.
(e) Muitos escritores ingleses, que os textos deles são até hoje

bastante populares, sustentaram-lhe também durante séculos.

10 Aponte a alternativa em que não ocorre correspondência
entre o emprego do prefixo grego e o sentido expresso entre
parênteses.

(a) Apogeu (separação, afastamento)
(b) Parágrafo (escrito ao lado)
(c) Sincrônico (ao mesmo tempo)
(d) Anônimo (sem nome)
(e) Metamorfose (objetivo da forma)

Gabarito comentado
01 Gabarito C

Comentário: à custa é uma locução adverbial feminina de
modo, por isso deve ser craseada; resistir é transitivo indi-
reto, por isso há a fusão com o artigo “a”; o “a” no singu-
lar, antes de um substantivo no plural não recebe acento
grave porque é apenas uma preposição.

I- As guerras __________ matas e florestas.
II- A ciência e a tecnologia __________ grandes resultados

na conquista espacial.
02 Gabarito C

Comentário: o verbo “incendiar” faz parte do grupo do “MA-
RIO” (MEDIAR, ANSIAR, REMEDIAR, INCENDIAR E ODI-
AR) verbos terminados em “EAR, mas conjugados como
se terminassem em IAR. O verbo “obter” é conjugado como
o verbo “ter”.

03 Gabarito E
Comentário: na voz passiva analítica há sempre uma forma
verbal a mais que na voz ativa, compondo a locução verbal;
importante observar a manutenção do tempo verbal.

04 Gabarito D
Comentário: a primeira vírgula isola o adjunto adverbial des-
locado para o início do período; o ponto-e-vírgula separa um
termo que está com vírgula de outro; as duas vírgulas de
“desanimados”, isolam um predicativo deslocado.
É importante lembrar que não se separa sujeito de verbo
nem o verbo do seu complemento por vírgulas.

05 Gabarito A
Comentário: o erro é de concordância verbal e nominal; a
frase correta seria “Não que os esteja considerando invá-
lidos, mas o professor gostaria de conhecer os estudos de
que se retiraram os dados mencionados no texto.

06 Gabarito E
Comentário: a regra de concordância verbal deixa claro que
o verbo deve concordar com o sujeito; a regra de concor-
dância no Inal é feita entre substantivos e adjetivos.

(a) Já há muito tempo tinha sido FEITAS por importante estu-
dioso previsões pessimistas quanto ao destino das áreas
rurais na Inglaterra, mas muitos não as consideraram.

(b) Às vezes não BASTQAM alguns comentários sobre a im-
portância do cenário da natureza para a vida espiritual do
homem no sentido de que se tentem evitar mais prejuízos
ao meio ambiente.

(c) Certos argumentos de G.M. Trevelyan tornaram VULNE-
RÁVIES certas visões acerca do modo como deveriam ser
tratadas terras incultas.

(d) Segundo o que se diz no texto, os ingleses HAVIAM DE
TER se preocupado com a legitimação de sua tarefa de
ocupação dos territórios indígenas.

07 Gabarito B
Comentário: o erro de regência está ligado ao emprego do
pronome relativo. A frase correta seria “A crise por que
passa a civilização contemporânea é visível em muitos as-
pectos, inclusive na relação do homem com a natureza sel-
vagem”. A preposição exigida pelo verbo “passar” migra
para antes do pronome relativo “que”.

08 Gabarito C
Comentário: o verbo “intervir” é conjugado como o verbo
vir e a frase correta seria “Quando, na década de 30, o
historiador inglês INTERVIER na discussão sobre o trata-
mento dispensado às terras adquiridas pelo Patrimônio Na-
cional, muitos não contiveram seu desagrado.

09 Gabarito D
Comentário: a reescritura do fragmento é feita corretamen-
te empregando o pronome relativo "cujo" que tem valor de
posse e o verbo sustentar é transitivo direto e pede como
complemento um objeto direto representado pelo pronome
oblíquo "no" porque o verbo termina com M, logo há uma
variação do pronome oblíquo "o'.

10 Gabarito E
Comentário: metamorfose = mudança de forma

“O candidato precisa acreditar
que é possível ser aprovado nos
concursos, e convocado. Manter
a autoconfiança e encarar a sele-
ção pública como um projeto de
vida, e não simplesmente fazê-
la por fazer. Se tiver consciência
de que deve se dedicar integral-
mente a esse projeto, será o pri-
meiro e decisivo passo para o
êxito.” A declaração é da profes-
sora Raquel Stasiaki, coordena-
dora do Cejuris Concursos Públi-
cos, para quem o lado motivaci-
onal é fundamental para con-
quistar a tão sonhada aprovação,
em especial em seleções bastan-
te concorridas, como a do Minis-
tério Público do Estado do Rio de
Janeiro (MP-RJ), por exemplo.

Especialista em legislação or-
gânica e estatutária, Raquel aler-
ta para mudanças bastante recen-
tes no estatuto do MP-RJ. “Ocor-
reram importantes alterações na
Lei Complementar Estadual nº
106/03, denominada Lei Orgâni-
ca do MP-RJ. Recentemente, ela
foi alterada pela Lei Complemen-
tar nº 164, de 20 de julho de
2015, que deu nova redação aos
artigos 13 e 166 e ampliou para
até cinco o número de subprocu-
radores gerais de Justiça. A LC
nº106/03 também foi objeto de
alteração em 2014”, lembra Ra-
quel.

De acordo com a especialista,
no ano passado, as mudanças
citadas foram registradas nas re-
gras de substituição do procura-
dor e do corregedor- geral, bem
como nos prazos dos processos
administrativos disciplinares ins-
taurados contra membros do MP
sob rito sumário e ordinário. Se-
gundo a análise da professora, as
questões de legislação específi-
ca do MP-RJ do último concurso

foram bem elaboradas. “A gran-
de maioria dos enunciados retra-
tavam situações hipotéticas, exi-
gindo dos candidatos o conheci-
mento apurado da legislação para
a solução dos problemas apresen-
tados”, diz.

Os interessados em participar
da seleção aguardam o fim do
recesso dos parlamentares da
Assembleia Legislativa (Alerj).
Logo após, no início de agosto,
o projeto de lei que cria 205 va-
gas no quadro de pessoal do MP-
RJ deverá entrar em pauta, e ser
votado. Segundo a Assessoria de
Imprensa do órgão, o edital será
divulgado após setembro.

A especialista informa ainda
que, em relação à legislação es-
pecífica do MP-RJ, outras impor-
tantes alterações foram feitas após
o último certame, em 2011. Daí
a necessidade de o futuro candi-
dato estar atento às principais
mudanças. Ainda de acordo com
Raquel, aspectos constitucionais
estavam presentes na última pro-
va, com destaques para o Conse-
lho Nacional do Ministério Pú-
blico e a Lei Estadual nº 5.260/

08. “Nos concursos anteriores, a
LC 106/2003 apresentou, como
tópicos mais recorrentes, a apli-
cação dos princípios institucio-
nais; autonomia do Ministério
Público; nomeação e destituição
do procurador-geral; classificação
e atribuições dos órgãos internos
do Ministério Público; promoção
e remoção do membro na carrei-
ra; funções institucionais; estágio
de vitaliciamento; prerrogativas
e garantia dos membros; deveres
e vedações; e o Estatuto do Ser-
vidor do Estado.”

Como mensagem final, Raquel
diz: “Apenas com força de von-
tade e muito suor é que esse pro-
jeto terá êxito. Não tenham medo
de tentar e de insistir. É preciso
abdicar do hoje em prol do su-
cesso do amanhã. O estudo deve
ser diário e encarado como um
hábito prazeroso”, conclui.

Tramitação na Alerj - Os inte-
ressados em participar da seleção
aguardam o fim do recesso dos
parlamentares da Assembleia
Legislativa (Alerj). Logo após, no
início de agosto, o projeto de lei
que cria 205 vagas no quadro de
pessoal do MP-RJ deverá entrar
em pauta, e ser votado. Segundo
a Assessoria de Imprensa do ór-
gão, o edital será divulgado após
setembro.

O projeto cria 125 vagas de
técnico (médio) e 80 de analista
(superior). A primeira função
possui ganhos de R$4.999,13, e
a segunda, R$7.624,20, ambos já
com os R$825 de auxílio-alimen-
tação. O procurador-geral de Jus-
tiça, Marfan Vieira, já informou
que haverá vagas para técnico
administrativo e de notificações,
e analista processual e de TI.

Como mensagem final, Raquel
diz: “Apenas com força de von-
tade e muito suor é que esse pro-
jeto terá êxito. Não tenham medo
de tentar e de insistir. É preciso
abdicar do hoje em prol do su-
cesso do amanhã. O estudo deve
ser diário e encarado como um
hábito prazeroso”, conclui.
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BB: Mercado Financeiro merece atenção
ESCRITURÁRIO | Banco do Brasil ainda trabalha na definição das vagas imediatas do concurso. Escolaridade: nível médio

Candidatos
costumam cometer
muitas erros,
alega especialista

 

ANALISTA DE OPERAÇÕES

PERFIL UF MACRORREGIÃO 
MICRORREGIÃO / 

CIDADE DE LOTAÇÃO 
VAGAS 

Desenvolvimento (ERP) RJ RJ Rio de Janeiro 

10 + 

C.R. 

Requisitos e Testes de Software RJ RJ Rio de Janeiro 1 + C.R.

Modelagem/Administração 

Banco de Dados 

RJ RJ Rio de Janeiro 3 + C.R. 

Processos de TI RJ RJ Rio de Janeiro 5 + C.R.

TOTAL 
19 + 
C.R. 

TÉCNICO DE OPERAÇÕES - EQUIPAMENTOS

UF MACRORREGIÃO 
MICRORREGIÃO / 

CIDADE DE 
LOTAÇÃO 

VAGAS 

RJ 

 

RJ 1 

 

Rio De Janeiro 8 + C.R.

Angra dos Reis C.R.

Araruama C.R.

Cabo Frio C.R.

Maricá C.R.

Niterói C.R.

Nova Friburgo C.R.

Petrópolis C.R.

Volta Redonda C.R.

RJ 2 

 

Campos dos 

Goytacazes 

C.R. 

Itaperuna C.R.

Macaé C.R.

São Jose de Uba C.R.

TOTAL 8 + C.R.

ANALISTA DE OPERAÇÕES (Todos os Perfis para o Cargo de Analista de Operações)

REQUISITOS 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

REMUNERAÇÃO 
TAXAS DE 

INSCRIÇÕES 

.. 

Requisitos Exigidos: Diploma de nível superior completo 

em qualquer área, expedido por instituição de ensino 

reconhecida pelo MEC com carga horária mínima de 

1.600 horas. 

40h 

R$ 3.823,12 

 

R$ 38,50 

(trinta e oito 

reais e 

cinquenta 

centavos) 

TÉCNICO DE OPERAÇÕES – EQUIPAMENTOS

REQUISITOS 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

REMUNERAÇÃO 
TAXAS DE 

INSCRIÇÕES 

Diploma ou certificado de habilitação de técnico de nível 

médio, expedido por instituições de ensino reconhecidas 

pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos 

Estaduais de Educação, dos cursos que possuam registro 

no respectivo Conselho de Classe, como técnico, e que 

constem na Tabela de Convergência do Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos: Eixo Tecnológico Controle 

e Processos Industriais – Catálogos: Automação 

Industrial, ou Eletroeletrônica, ou Eletromecânica, ou 

Eletrônica, ou Eletrotécnica, ou Mecatrônica; Eixo 

Tecnológico Informação e Comunicação – Catálogos: 

Manutenção e Suporte em Informática, ou Redes de 

Computadores, ou Telecomunicações. Disponibilidade 

para viagens; possibilidade de utilização de veículo 

próprio; e desejável carteira de habilitação (CNH - mínimo 

categoria "B"). Possibilidade dos serviços exigirem turno 

de trabalho em regime diferenciado, feriados e finais de 

semana. (*) As denominações dos cursos técnicos 

requeridos para o cargo de Técnico de Operações - Perfil 

Equipamentos, objeto deste Edital, foram estabelecidas 

com base no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, 

instituído pelo Ministério da Educação através da Portaria 

nº 870, de 16 de julho de 2008. Serão aceitos diplomas e 

certificados de outros cursos técnicos, com 

denominações anteriormente utilizadas, desde que 

constem na Tabela de Convergência do Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos e sejam convergentes para 

os cursos técnicos requeridos para o cargo ofertado. 

40h R$ 1.737,78 

R$ 28,50  

(vinte e oito 

reais e 

cinquenta 

centavos) 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO – ADMINISTRATIVO

REQUISITOS 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

REMUNERAÇÃO 
TAXAS DE 

INSCRIÇÕES 

Diploma de nível médio completo expedido por instituição 

de ensino reconhecida pelo MEC. Possibilidade de 

trabalho em feriados e finais de semana e turnos de 

trabalho em regime diferenciado, resguardados todos os 

direitos previstos em lei. 

40h R$ 1.470,44 

R$ 26,50 

(vinte e seis 

reais e 

cinquenta 

centavos) 

Tabela de vagas no Rio

Quadro de requisitos

Empresa do BB tem vagas
em vários níveis. Até R$4.672

PRAZO | Inscrições serão aceitas até o dia 6 de agosto

BB Tecnologia tem
300 vagas imediatas,
distribuídas pelo RJ
e vários outros estados

A BB Tecnologia, empresa do
Banco do Brasil, está com inscri-
ções abertas no concurso para
300 vagas, mais cadastro de re-
serva. Os cadastros devem ser
feitos no site do Instituto Qua-
drix, organizador. Há oportuni-
dades para as carreiras de técni-
co administrativo (nível médio),
técnico de operações (médio/téc-
nico) e analista de produção (su-
perior). As contratações são fei-
tas pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), e o concurso será
válido por um ano, podendo
dobrar, uma única vez.

Os ganhos são de R$2.319,80,
R$2.587,14 e R$4.672,48, respec-
tivamente, já com o auxílio-ali-
mentação, no valor de R$849,36.
Para a carreira de técnico admi-
nistrativo, há vagas apenas em
cadastro. Os concorrentes a téc-
nico de operações têm oportuni-
dades imediatas (123), mais ca-
dastro, em 52 cidades de todo o
país, incluindo o Rio de Janeiro.
Já para analista de operações, as
vagas imediatas (177), mais ca-
dastro, são para as cidades de Bra-
sília, São Paulo, Goiânia, Belém
e Rio de Janeiro.

Os funcionários têm direito a
auxílio-creche, vale-transporte,
plano de saúde e reembolso de
medicamentos, odontológico e
oftalmológico. As inscrições são
aceitas até 6 de agosto. As taxas
são de R$26,50, R$28,50 e
R$38,50, variando conforme o
cargo. O resultado preliminar da
análise dos pedidos de isenção já
encontra-se disponível para con-
sulta, no site da banca. Recursos
serão aceitos até esta terça-feira,
28, através do email
contato@quadrix.org.br. O resul-
tado definitivo sairá no dia 3.

As provas objetivas serão apli-
cadas em duas datas: 23 de
agosto (para candidatos de ní-
vel superior) e 6 de setembro
(funções de nível médio). As
60 questões versarão sobre Lín-
gua Portuguesa, Raciocínio Ló-
gico- Matemático, Noções de
Informática, Língua Inglesa e
conhecimentos específicos, va-
riando conforme a função pre-
tendida. A partir do dia 17 de
agosto, os candidatos tomarão

conhecimento sobre o local de
prova. O resultado final está
previsto para ser divulgado no
dia 9 de outubro.

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br

Inscrições e resultado:

www.quadrix.org.br

ESCRITURÁRIO DO BANCO DO BRASIL

Os futuros candidatos do concurso para o BB

devem aproveitar o tempo livre para fazer exercíciosFicha de Exercícios

Resolva exercícios de Informática

01. Um Agente de Administração está operando um micro-
computador com sistema operacional Windows 7. Tendo
acessado a janela do Windows Explorer, esse Agente
marcou e selecionou a pasta Imagens no disco C:\ e exe-
cutou o atalho de teclado Ctrl + A. Com relação a todos
os arquivos armazenados na pasta Imagens, o acionamento
simultâneo dessas teclas tem por significado:

(a) Copiar para a pasta Backup
(b) Exibir no modo Detalhes
(c) Selecionar
(d) Excluir

02. Durante a execução de um trabalho de digitação no
Word 2010 BR, um usuário acionou o ícone  e,
tendo selecionado todo o texto, executou um atalho
de teclado que aplicou alinhamento justificado. O sig-
nificado do ícone e o atalho de teclado estão indicados
na seguinte alternativa:

(a) Aplicar subscrito e Alt + J
(b) Aplicar subscrito e Ctrl + J
(c) Aplicar sobrescrito e Alt + J
(d) Aplicar sobrescrito e Ctrl + J

03. Um funcionário da Secretaria Municipal de Adminis-
tração criou a planilha abaixo no Excel 2007 BR.

Na célula E4, inseriu uma fórmula para determinar a
soma dos valores contidos em B2 e D2. Em E5, inse-
riu a expressão para determinar o maior dentre todos
os números no intervalo de A2 a E2. Finalmente, em
E6, inseriu a fórmula =MÉDIA(A2:E2). Nesse contex-
to, as expressões inseridas em E4 e E5 e o valor que
deve aparecer em E6 são, respectivamente:

(a) =SOMA(B2;D2), =MAIOR(A2:E2) e 30
(b) =SOMA(B2:D2), =MAIOR(A2;E2) e 32
(c) =SOMA(B2;D2), =MÁXIMO(A2:E2) e 32
(d) =SOMA(B2:D2), =MÁXIMO(A2;E2) e 30

04. No uso dos recursos da internet, um Agente de Admi-
nistração baixou o software Adobe Reader, que permi-
te realizar a leitura de arquivos em formato PDF. De
forma semelhante, ele precisou baixar uma atualiza-
ção do antivírus Avast 5. Essas atividades são conhe-
cidas, tecnicamente, pelo termo:

(a) Download
(b) Downsize
(c) Downburst
(d) Downdraft

05. Atualmente, quando se utiliza um browser para nave-
gação em sites na internet, é comum a realização de
buscas na execução de pesquisas. Dois sites ou prove-
dores de busca muito utilizados são conhecidos por:

(a) Orkut e Google
(b) Gmail e Orkut
(c) Bing e GMail
(d) Google e Bing

06. Entre as mídias ópticas, DVD-R tem sido bastante utili-
zado na gravação de músicas em formato MP3 e de da-
dos para backup, considerando facilidade de uso, baixo
custo e capacidade de armazenamento. Sabe-se que a ca-
pacidade máxima de armazenamento do DVD-R é igual a:

(a) 7,2 KBytes (b) 9,6 MBytes
(c) 4,7 GBytes(d) 1,2 TBytes

07. Em microcomputadores versão desktop com sistema
operacional Windows 7, a exibição da janela do geren-
ciador de arquivos e do ambiente gráfico Windows Ex-
plorer na tela é resultado do acionamento do seguinte
atalho de teclado:

(a) Tecla Windows + E
(b) Tecla Windows + X
(c) Ctrl + X
(d) Ctrl + E

08. Um agente de Administração está digitando um texto
no editor Writer do pacote LibreOffice 4.2 e selecio-
nou uma citação. Em seguida, clicou em um ícone para
aplicar negrito, mantendo o mesmo tipo e tamanho da
fonte. Nesse software, o ícone e o atalho de teclado
correspondente para aplicar negrito são, respectivamente:

a) e Ctrl + N   b) e Ctrl + B

c) e Ctrl + B  d)  e Ctrl + N

09 . A planilha abaixo foi criada no software Calc do

pacote LibreOffice 4.2.

Nessa planilha, foi inserida em D5 uma expressão
usando a função MENOR, para determinar o menor
entre todos os números contidos nas células de A3
a D3. Em seguida, foi inserida a expressão
=SOMA(A3;D3) EM D7. Nessas condições, a ex-
pressão inserida em D5 e o valor mostrado em D7
foram, respectivamente:

(a) =MENOR(A3:D3;1) e 90
(b) =MENOR(A3:D3) e 60
(c) =MENOR(A3:D3) e 90
(d) =MENOR(A3:D3;1) e 60

10. O Outlook é o software de correio eletrônico do pacote
MSOffice 2010 BR. Nele, a execução do atalho de te-
clado Ctrl+Shift+C tem por significado:

(a) Abrir a janela do catálogo de endereços
(b) Enviar e receber todas as pastas
(c) Esvaziar pasta de itens excluídos
(d) Organizar os e-mails recebidos em ordem alfabética

Resolver muitos exercícios é a melhor forma para
se estudar para concursos, garantem especialis-
tas na área. Por isso, para ajudar os futuros candi-
datos da seleção do BB, FOLHA DIRIGIDA publi-
ca teste de Informática.

INFORMÁTICA

11 O dispositivo utilizado exclusivamente para evitar supera-
quecimento do processador em um microcomputador se
chama:

(a) cache (b) cooler
(c) fonte (d) barramento

12 No MS Word 2007 as teclas que respectivamente exe-
cutam a função de colar, recortar e copiar são:

(a) Ctrl+C; Ctrl+V; Ctrl+X
(b) Ctrl+C; Ctrl+X; Ctrl+V
(c) Ctrl+V; Ctrl+X; Ctrl+C
(d) Ctrl+X; Ctrl+C; Ctrl+V

13 Quanto às duas sentenças abaixo podemos afirmar que
no MS Word 2007:
- É possível utilizar as teclas de atalho Ctrl+Delete ou
Ctrl+Backspace para remover rapidamente um parágra-
fo inteiro do documento.
- É possível salvar um documento utilizando as teclas de
atalho Ctrl+S.

(a) as duas sentenças são verdadeiras
(b) somente a primeira sentença é verdadeira
(c) somente a segunda sentença é verdadeira
(d) as duas sentenças são falsas

14 Se as células de uma planilha do MS Excel 2007 estive-
rem preenchidas da seguinte forma C1=1, C2=1, C3=4,
o resultado da fórmula =CONT.NÚM(C1:C3) será:

(a) 2 (b) 3
(c) 4 (d) 6

15 A célula A3 contendo a fórmula =A1+A2, quando movida
para a célula B3, será regravada pelo MS Excel 2007 como:

(a) =A1+A2 (b) =B1+B2
(c) =B1+B2+B3 (d) =A1+A2+B3

Gabarito comentado
01. C

Comentário: O atalho de teclado Ctrl+A no Windo-
ws Explorer permite selecionar tudo, ou seja, todos
os elementos contidos na pasta atual.

02. D
Comentário: O ícone apresentado no enunciado da
questão refere-se à ferramenta “Sobrescrito” e é en-
contrado no Word 2010 no grupo Fonte da guia Pá-
gina Inicial. O atalho de teclado Ctrl+J permite jus-
tificar o texto selecionado, ou seja, alinhar o texto à
margem esquerda e à margem direita.

03. C
Comentário: Para fazer uma questão desse tipo, deve-
se analisar por par tes. Vejamos:

• Em E4 inseriu uma fórmula para determinar a soma
dos valores contidos em B2 e D2.
A fórmula fica assim:
=SOMA(B2;D2)
Onde o ponto e vírgula significa “e”.

• Em E5 inseriu a expressão para determinar o maior
dentre todos os números no inter valo de A2 a E2.
A função para determinar o maior valor é a função
MÁXIMO, ou seja, o valor máximo do inter valo de
células.
A fórmula fica assim:
=MÁXIMO(A2:E2)
Onde os dois pontos significam “até”.

• Em E6, inseriu a fórmula =MÉDIA(A2:E2).
De A2 até E2:
30+15+50+20+45
Para definir a média, pegar os valores e dividir pela
quantidade de itens somados:
=(30+15+50+20+45)/5
=160/5
=32

04. A
Comentário: A ação de transferir arquivos da Inter-
net para o computador do usuário chama-se downlo-
ad. O contrário, ou seja, transferir arquivos do com-
putador do usuário para a Internet, como, por exem-
plo, colocar uma foto no Facebook, denomina-se
upload.

05. D
Comentário: Dois sites de busca muito utilizados
hoje são o Google e o Bing.

06. C
Comentário: A capacidade de armazenamento do
DVD-R (Recordable) é de 4,7 GigaBytes.

07. A
Comentário: No Windows, o atalho de teclado “Te-
cla Windows + E” permite abrir a tela do Windows
Explorer. O atalho de teclado “Tecla Windows + X”
não tem função. O atalho de teclado “Ctrl+X” per-
mite recortar em qualquer programa. O atalho de te-
clado “Ctrl+E” no programa Windows Explorer per-
mite abrir a Pesquisa.

08. B
Comentário: No programa Writer do pacote LibreO-
f fice, o ícone para aplicar negrito é o apresentado
no item B, e o atalho para aplicar negrito é Ctrl+B. O
atalho Ctrl+N no pacote LibreOffice permite iniciar
documento Novo. O botão apresentado nos itens C
e D correspondem à ferramenta Sublinhado.

09. D
Comentário: Para determinar o menor entre todos
os números, neste caso, poderia ser usada a fun-
ção MÍNIMO. Assim, ficaria a fórmula
=MÍNIMO(A3:D3). Porém, a questão informa que
foi usada a função MENOR. Esta função é usada
quando queremos determinar não só o menor valor
entre todos, mas também poderia ser o segundo menor
valor, o terceiro menor valor, etc. Logo, temos um
número que indica qual o menor valor.
Assim, em D5, a fórmula fica: =MENOR(A3:D3;1),
onde o 1 indica que é o primeiro menor valor.
Em D7 foi inserida a expressão =SOMA(A3;D3), que
indica a soma da célula A3 com a célula D3. O pon-
to e vírgula significa “e”.
Se A3=25 e D3=35, logo, a soma desses valores é 60.

10. A
Comentário: O atalho Ctrl+Shift+C abre a janela do
Catálogo de Endereços. No item B, para enviar e re-
ceber todas as pastas, o atalho é F9.

11 B
Comentário: O principal componente na refrigeração do
processador é o cooler. Ele é o conjunto de um dissipa-
dor de calor acoplado de uma ventoinha. O processador,
por estar em uso contínuo, deve ser constantemente
refrigerado, caso contrário atingirá temperaturas eleva-
das, podendo superaquecer.
No item A, o termo cache refere-se à memória. No item C,
fonte pode estar se referindo à fonte de energia do compu-
tador. No item D, barramento é um conjunto de linhas de
comunicação (condutor elétrico) que permitem a interliga-
ção entre dispositivos de um sistema de computação.

12 C
Comentário: Os comandos de colar, recortar e copiar são
comandos que têm atalhos universais, ou seja, em qual-
quer programa executam as mesmas funções, sendo
respectivamente: Ctrl+V; Ctrl+X; Ctrl+C.

13 D
Comentário:
- A primeira afirmativa é falsa, porque para remover rapi-
damente um parágrafo inteiro do documento, é preciso
primeiramente selecioná-lo. Para isso, no Word, dê um
clique triplo com o botão esquerdo do mouse sobre o
parágrafo que deseja selecionar. Depois disso, para re-
movê-lo, pressione a tecla Delete.
- A segunda afirmativa é falsa porque, para Salvar um
documento no Word, deve-se utilizar o atalho de teclado
Ctrl+B ou Shift+F12.
Logo, as duas sentenças são falsas.

14 B
Comentário: A função CONT.NÚM dá como resultado a
quantidade de células que contém dados numéricos. Logo,
como de C1 até C3, as células contém números, então,
o resultado é 3, ou seja, 3 células contém somente nú-
meros. Obs.: Se a célula contiver números e letras mis-
turados, não é considerada como dado numérico.

15 A
Comentário: A fórmula não muda porque o enunciado da
questão diz claramente que a fórmula será "movida", ou
seja, será recortada de A3 e colada em B3. Caso a fórmula
seja "copiada" de A3 para B3, ela assume a forma =B1+B2.

Atualidades no Mercado Fi-
nanceiro é uma disciplina di-
fícil do concurso de escriturá-
rio do Banco do Brasil (BB),
que exige atenção dos candi-
datos para eventuais mudan-
ças nos temas cobrados.
Quem alerta é o professor
Edson Eduardo Avelar, do
Universo do Concurso, mais
um convidado do especial de
dicas do BB. Ele também ava-
liou a prova da última seleção
do banco, para auxiliar no es-
tudo dos prá-candidatos.

Segundo o professor, foram
cobradas cinco questões da
disciplina, cada uma delas
com peso um. “Eram cinco
pontos em 100 possíveis em
uma disciplina que não era
critério de desempate mas, por
outro lado, foi uma matéria
com grande número de erros.
Ou seja, se o candidato se igua-
lar aos demais nas outras dis-
ciplinas, esses cinco pontos
podem valer muito”, alertou.

De acordo com Edson Ave-
lar, houve uma questão sobre
estrutura do Sistema Financei-
ro Nacional, uma sobre Siste-
ma Financeiro Internacional
e uma sobre atuação do Ban-
co Central no controle da in-
flação. “Curiosa foi a questão
sobre atribuições da Caixa
Econômica em uma prova do
BB o que não é muito comum.
Como disse antes, não vi mui-
ta atualidade nestes temas e

sim conhecimentos sobre o
mercado financeiro.”

O estudo dessa disciplina,
segundo o especialista, deve
ocorrer por meio da leitura de
jornais e revistas, que irão
manter o candidato atualiza-
do para fazer uma boa prova.

“É importante ler jornais e
revistas que contenham ma-
térias de economia e sistema
financeiro do mundo, sistema
bancário e juros. Alguns te-
mas tais como oscilação do
dólar, do valor de ações de em-
presas importantes, fusão e
cisão de grandes conglomera-
dores empresariais, reflexos de
eventos políticos no mercado
financeiro e balança comer-
cial são assusntos aos quais se
deve dar atenção. Atualmen-
te muito também se fala sobre
orçamento, lei de responsabi-
lidade fiscal, superavit e, eu
acredito que são temas que po-
dem ser cobrados.”

O professor destacou tam-
bém que é normal, durante o
estudo de Atualidades no Mer-
cado Financeiro, o candidato
se deparar com expressões ou
temas que não conheça. “Isso
pode prejudicar a compreen-
são da matéria. Assim, é im-
portante que o estudante se
apoie em literaturas que o per-
mitam decifrar o ‘economês’.
Provavelmente, o material que
o candidato utilizar para estu-
dar Conhecimentos Bancári-
os será suficiente para cumprir
este papel. Outra boa fonte é
a página do Banco Central na
internet.”

Preparativos - O Banco do
Brasil trabalha na definição

das vagas imediatas do concur-
so, que contemplará o Rio de
Janeiro, Amazonas (parte do
estado), Espírito Santo, Minas
Gerais (parte), Rio Grande do
Sul e Santa Catarina (parte).
A previsão oficial de publicar
o documento é após 26 de se-
tembro, quando expira o pra-
zo de validade da seleção em
vigência para os mesmos es-
tados. O Sindicato dos Bancá-
rios informou, no entanto,
que o edital pode ser publica-
do em novembro.

A estrutura deverá ser a
mesma da última seleção do
banco (realizada este ano),
destinada a 15 estados. Os
candidatos deverão ser avali-
ados por meio de 70 questões
objetivas, sendo 25 de Conhe-
cimentos Básicos e 45 de Co-
nhecimentos Específicos, e
redação. O programa também
deverá ser o mesmo.

O cargo de escriturário exi-
ge o nível médio e proporci-
ona remuneração inicial de
R$3.280, incluindo salário de
R$2.227,26, ajuda-alimenta-
ção de R$572, vale-refeição de
R$431,16 e vale-cultura de
R$50.

Os funcionários têm direi-
to ainda a um amplo pacote de
benefício e vantagesm que in-
cluem participação nos lucros
ou resultados, vale-transporte,
auxílio-creche, auxílio a filho
com deficiência, plano odon-
tológico, assistência médica
(planos de saúde), previdência
privada e participação no Pro-
grama de Qualidade de Vida
no Trabalho. O regime de con-
tratação é o celetista.
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ANS: maior parte das 102 vagas para Rio
DESTAQUE | No concurso anterior da agência, 70% das vagas oferecidas foram para a capital fluminense

É a expectativa
do presidente da
Assoc. Nacional
dos Servidores

Anac já avalia organizadora
do concurso para 150 vagas

ESCOLARIDADE  | Cargos de níveis médio e superior

Edital poderá sair
bem antes do prazo
final, estipulado
para 24 de dezembro

ANP estuda distribuição
das vagas e perfis dos cargos

EXPECTATIVA | Espera-se boa parte das vagas para o Rio

Após finalizar essa
etapa, agência iniciará
o processo de
escolha da organizadora

Técnica em regulação detalha atividades

CGU aguarda aval para abrir
697 vagas. Ganhos de R$15.376

FUNÇÃO | Concurso de analista, cargo voltado para graduados

ANA quer reforçar quadro
de analista administrativo

GANHOS | Função proporciona remuneração de R$10.916

O processo de elaboração do
concurso para a Agência Naci-
onal de Aviação Civil (Anac)
está a todo vapor. Foram auto-
rizadas 150 vagas nos níveis
médio e superior e, entre os car-
gos está técnico em regulação
de aviação civil. A função, atu-
almente, tem ganhos iniciais
de R$6.330,52, valor que inclui
os R$373 referentes ao auxílio-
alimentação.

A oferta confirmada para o
cargo é de 45 vagas. Embora as
áreas de atuação ainda não es-
tejam definidas, é importante
destacar que na seleção ante-
rior foram quatro: três que
exigiram apenas o nível médio,
e a quarta, que além dessa es-
colaridade, exigiu licença de
despachante operacional de
voo, expedida pela Anac, e ex-
periência profissional de no
mínimo três anos.

A engenheira civil Julianara
de Oliveira Porto, que ingressou
na Anac pelo concurso de 2007,
atua no cargo na capital federal.

“As atividades do técnico em
regulação podem ser variadas.
Muitas vezes lotados nas áreas-
fim da agência, o técnico em
regulação desempenha ativida-
des relacionadas a aeronaves,
pilotos e infraestrutura aeropor-
tuária, auxiliando na atualização
dos normativos da agência e
também na fiscalização dos
entes regulados”, detalha a jo-
vem mineira, de 27 anos.

Na opinião da técnica, a car-
reira possui um leque variado
de atividades que poderão ser
desempenhadas. “A agência
possui diversas atribuições no
âmbito da aviação, tornando o
trabalho bastante variado. Os
novos servidores devem espe-
rar bastante trabalho e um am-
biente que se modifica sempre
em termos de inovação e novas
tecnologias”, fala a servidora.
Ela completa: “Ser técnico na
área de aviação civil é atrativo,
pois lida direta ou indiretamen-
te com o sonho de voar, é algo
impressionante! A cada dia você
descobre algo novo e interes-
sante. A conectividade com
outros estados e países se tor-

na objeto do seu trabalho, e é
gratificante pensar que, de al-
guma forma, você está ajudan-
do milhares de pessoas e obje-
tos a se deslocarem muito mais
rápido e de maneira eficiente.”

No concurso realizado em
2012, o cargo teve vagas para o Rio
de Janeiro, São Paulo e Brasília.
A seleção teve provas objetiva e
discursiva. Na parte de Conheci-
mentos Básicos, foram cobradas
as disciplinas de Português, No-
ções de Direito Administrativo,
Noções de Direito Constitucional,
Língua Inglesa, Legislação do sis-
tema de aviação civil e Noções de
Informática. Houve também a
parte de Conhecimentos Especí-
ficos, de acordo com a área de
atuação escolhida.

Para quem já corre contra o
tempo para assimilar esse con-
teúdo, a servidora da Anac dei-
xa um recado: “A dica é gostar
do que faz, ser apaixonado, acor-
dar todos os dias para sair de casa
e fazer algo bom para o mundo.
Com isso você faz da melhor
maneira e também se sente sa-
tisfeito com o trabalho que está
realizando”.

GIULLIANA BARBOSA
giulliana.barbosa@folhadirigida.com.br

A Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS)
abrirá um concurso até de-
zembro, para 102 vagas de
nível médio, de técnicos ad-
ministrativo e em regulação,
a fim de sanar parte da ca-
rência, que já passa de 900
pessoas. Com relação à ques-
tão de pessoal, uma das pes-
soas mais indicadas para falar
é o presidente da Associação
Nacional dos Servidores Efe-
tivos das Agências Regula-

doras Federais (Aner), Jail-
son Barreto Marques.

Embora os municípios em
que esses novos servidores
atuarão ainda não tenham
sido definidos pela ANS, de
acordo com Jailson, ele acre-
dita que a maioria das va-
gas será para o Rio de Janei-
ro, que é a sede da autar-
quia. “É o mais provável, já
que na unidade principal é
onde se concentra a maior
parte da força de trabalho.
As outras cidades nas quais
a agência se encontra podem
até receber vagas, mas deve-
rá ser um quantitativo bem
menor”, observou.

A expectativa também se
deve ao fato de que nos úl-
timos concursos o maior

quantitativo foi para o Rio
de Janeiro. No anterior, de
2013, por exemplo, 70% das
vagas foram para o municí-
pio. Além da capital flumi-
nense, a agência reguladora
tem representações em Be-
lém, Belo Horizonte, Brasí-
lia, Cuiabá, Curitiba, For-
taleza, Porto Alegre, Recife,
Ribeirão Preto/SP, São Pau-
lo e Salvador.

Já no tocante ao déficit de
profissionais, o sindicalista en-
fatiza que “a necessidade é
grande para ambos os cargos.
O déficit de recursos huma-
nos na agência prejudica a exe-
cução dos processos de tra-
balho em andamento, bem
como a inserção de novos
projetos de interesse regula-

tório. Há carência de pessoal
em todas as agências regula-
doras. Não apenas de nível
médio, mas também do su-
perior. Infelizmente, dessa vez
não são abertas vagas para os
cargos de nível superior, mas
há a necessidade de profissio-
nais em todas as funções.”

O presidente da associação
acrescenta que os cargos de
nível médio são muito im-
portantes no suporte à regu-
lação, bem como à gestão
da agência como um todo.
Jailson revelou que, atual-
mente, a autarquia tem 582
servidores. Desses, 86 são téc-
nicos administrativos, 52 téc-
nicos em regulação, 99 ana-
listas administrativos e 331
especialistas em regulação.

Há ainda 14 servidores re-
distribuídos.

O dirigente da Aner sinali-
zou ainda como esse quanti-
tativo total está distribuído.
Com relação aos servidores
em abono permanência que
já podem se aposentar, caso
queiram, são dez no momen-
to; terceirizados, 357; tem-
porários, 174; e comissiona-
dos sem vínculo com a ad-
ministração pública, 17. Jail-
son Marques expôs, por fim,
as principais reivindicações
dos servidores da autarquia.

“Além de uma remuneração
adequada ao cargo, as recla-
mações principais se situam em
boas condições de trabalho e
oportunidade de crescimento
profissional. Além dessas, há

também reivindicação de au-
tonomia das agências e a não
interferência nas suas decisões.
Contestamos também que a
escolha dos diretores se dê por
critérios técnicos, evitando-se
a indicação política de pesso-
as não preparados para o car-
go”, concluiu.

Os técnicos administrati-
vos (66 vagas) terão remu-
neração de R$6.071,52, en-
quanto que os técnicos em
regulação (36) ganharão
R$6.330,52. Em ambos os
rendimentos, os R$373 re-
ferentes ao auxílio-alimen-
tação já estão incluídos. A
estabilidade empregatícia es-
tará garantida aos aprova-
dos, já que o regime de con-
tratação é o estatutário.

LARISSA SIQUEIRA
larissa.siqueira@folhadirigida.com.br

Para preencher 34 vagas
com o seu próximo concurso,
a Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP) estuda a distribui-
ção das vagas pelo país, além
dos perfis dos cargos, segundo
informações da Assessoria de
Imprensa. Após finalizar essa
etapa, a ANP iniciará o proces-
so de escolha da organizadora
da seleção, a ser definida por
dispensa ou licitação.

Das vagas oferecidas, 14 serão
de técnico em regulação de pe-
tróleo e derivados, álcool com-
bustível e gás natural, de nível

médio ou médio/técnico e com
remuneração de R$6.330,52, e
20 de técnico administrativo, de
nível médio e com rendimen-
to de R$6.071,52. O regime é o
estatutário, com estabilidade.

A ANP precisa publicar o edi-
tal até 24 de dezembro, confor-
me determina a portaria de auto-
rização. Apesar de a autarquia não
ter precisado uma data de divul-
gação do documento, esse prazo
deverá ser encurtado, pois a agên-
cia já iniciou os preparativos e tem
necessidade de pessoal.

Há grande expectativa de que
boa parte das vagas seja para o Rio
de Janeiro, pois o escritório cen-
tral da autarquia encontra-se na
capital fluminense. A ANP não
confirmou isso, alegando que
ainda estuda as necessidades.

Outra pendência é a definição

do requisito para técnico de regu-
lação. No último concurso, hou-
ve vagas para técnicos em Con-
tabilidade, Instrumentação, Me-
cânica e Química, e há a incerte-
za se será exigido o nível médio/
técnico ou somente o 2º grau.

O último concurso da agên-
cia ocorreu em 2012, mas para
os cargos de nível médio foi em
2008. Na ocasião, foram ofe-
recidas 325 vagas, havendo
oportunidades para os níveis
médio, médio/técnico e supe-
rior, sendo a maior parte para
o Rio de Janeiro.

Os candidatos foram avalia-
dos por meio de 120 questões ob-
jetivas, sendo 50 sobre Conhe-
cimentos Básicos e 70 sobre Co-
nhecimentos Específicos. Hou-
ve, ainda, redação, avaliação de
títulos e curso de formação.

A Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac) já avalia no
mercado as instituições que
melhor se adaptam ao seu orça-
mento para organizar o concur-
so com 150 vagas nos cargos de
técnico (nível médio), analista
e especialista (ambos de nível
superior). De acordo com a As-
sessoria de Imprensa da autar-
quia, o setor responsável pelo
concurso trabalha com afinco
para detalhar toda a estrutura do
certame.

Portanto, está mais do que na
hora de intensificar a prepara-

ção, já que o edital poderá sair
bem antes do prazo final, 24 de
dezembro. Quem tem o nível
médio poderá concorrer a 15
vagas imediatas de técnico ad-
ministrativo e a 45 de técnico
em regulação de aviação civil,
funções que proporcionam ren-
dimentos de R$6.071,52 e
R$6.330,52, respectivamente.

Já os graduados poderão dis-
putar 25 oportunidades de ana-
listas administrativos e 65 de
especialistas em regulação de
aviação civil, cujas remunera-
ções atuais são de R$11.444,29
e R$12.347,29, nesta ordem. Em
nota recente à FOLHA DIRIGI-
DA, a Anac, que havia solicita-
do ao Ministério do Planejamen-
to 534 vagas, mas teve liberadas
apenas 150, disse que irá plei-

tear mais 50% do quantitativo
autorizado, o que ampliará as
oportunidades para 225.

Embora não haja informações
a respeito da lotação dos apro-
vados, a expectativa é que a
maioria das vagas contemple os
estados do Rio de Janeiro e São
Paulo, onde a autarquia atua
mais fortemente. Além disso,
essas localidades terão a deman-
da aumentada em 2016, por
conta das Olimpíadas.

No último concurso, em 2012,
170 vagas foram distribuídas
pelo Distrito Federal, Rio de Ja-
neiro e São Paulo, e o Cespe/
UnB, organizador, aplicou pro-
vas objetivas em todas as capi-
tais, com 120 questões, além de
um exame discursivo, abordan-
do Conhecimentos Específicos.

A Controladoria-Geral da
União (CGU) aguarda o aval do
Ministério do Planejamento
(MPOG) para promover novo
concurso para analista, cargo
para graduados que proporcio-
na ganhos de R$15.376,70. Caso
o pedido seja autorizado na ín-
tegra, o órgão irá oferecer 697
oportunidades, sendo 620 para
analista de finanças e 77 em di-
versas funções do quadro do Pla-
no Geral de Cargos do Executi-
vo (PGCE).

De acordo com a CGU, as
chances de analista contem-
plam graduados com qualquer
formação e ainda nas funções de
arquiteto, com quatro vagas; en-
genheiro civil, cinco; engenhei-

ro eletricista, duas; e engenhei-
ro mecânico, duas; além de 40
oportunidades de administra-
dor, oito de médico/20h, duas
de assistente social, duas de psi-
cólogo e 12 de contador.

Segundo a Assessoria de Im-
prensa do órgão, o pedido foi
feito no dia 1º de abril deste
ano, por recomendação do
próprio Planejamento, que, na
ocasião, avaliava a solicitação
de 876 vagas de técnico de fi-
nanças e controle, cargo de
nível médio. De acordo com
o setor, esse último pedido re-
tornou para a avaliação do atu-
al ministro do órgão, Valdir Si-
mão, e ainda não foi reenvia-
do para análise do MPOG.

Portanto, interessados com o
nível médio devem iniciar a
preparação, certos de que o con-
curso de técnicos também é pla-
nejado pela CGU. Nesse caso, os
ganhos são de R$6.065,36. De
acordo com o presidente do Sin-
dicato Nacional dos Analistas e
Técnicos de Finanças e Controle
(Unacon Sindical), Rudinei dos
Santos Marques, a CGU perde-
rá cerca de 20% de seus servi-
dores por conta de aposentado-
ria em dois anos. Ainda segun-
do ele, as áreas principais a se-
rem reforçadas com novos ser-
vidores são as que tratam da
aplicação da Lei Anticorrupção
e a que ficará responsável pelas
auditorias em empresas estatais.

A Agência Nacional de Águas
(ANA) terá, em breve, novo con-
curso para o cargo de analista ad-
ministrativo (nível superior), fun-
ção que proporciona ganhos atu-
ais de R$10.916,90. A solicitação
para a realização do certame é
analisada no Ministério do Plane-
jamento e poderá receber logo o
aval da pasta, tendo em vista a agen-
da positiva do governo em relação
aos concursos, que já liberou as se-
leções da ANS, Anac e ANP.

O pedido é para 32 vagas ime-

diatas, sendo 12 para o setor de
Tecnologia da Informação (TI). As
demais deverão ser direcionadas
para as mesmas áreas contempla-
das no concurso anterior, feito em
2008, pela Esaf. Na ocasião, hou-
ve oportunidades para Comuni-
cação Social, Administração, Ci-
ências Contábeis e Econômicas,
Arquivologia, Biblioteconomia e
Tecnologia da Informação.

Segundo a Assessoria de Im-
prensa da agência, poderão ser
selecionados ainda biólogos e

engenheiros, funções não con-
templadas na época. Além de
bons ganhos, o emprego na agên-
cia garante a estabilidade empre-
gatícia, sob o regime estatutário,
o que deverá levar para Brasília
candidatos de todo o país.

Tão logo receba o aval, a agên-
cia reguladora irá iniciar os pre-
parativos da seleção, definindo,
entre outras, as formações de gra-
duados que serão contempladas
no concurso, cujo critério será de
acordo com a necessidade.
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Correios: concurso será aberto em
breve, segundo direção da estatal

OFERTA | Serão cerca de 2 mil vagas para carteiro e operador de triagem e transbordo

Informação
foi divulgada por
federação
dos funcionários

Liquigás: até R$6.054 e
crescimento profissional

TAXAS | De R$35 a R$65, conforme a escolaridade

Inscrições são
efetuadas pelo site da
Fundação Cesgranrio
até o dia 10 de agosto

Sai nesta quarta cartão
de advogados da Petrobrás

BALANÇO | São 16.318 candidatos concorrendo

Diplomata: veja últimas
orientações para a prova

VALIDADE | Prazo de dois anos, podendo dobrar

Avaliação está
marcada para o próximo
dia 2 de  agosto, em
dois horários distintos

CARTEIRO DOS CORREIOS

Mantenha o ritmo intenso de estudos para o concurso dos Correios,

realizando muitos exercícios, pois a concorrência promete ser muito grandeFicha de Exercícios

Carteiro: resolva novo teste especial

Os interessados em construir
carreira em uma estatal sóli-
da, que oferece possibilidade
de evolução profissional, além
de benefícios, podem se ins-
crever até o dia 10 do próxi-
mo mês no concurso da Li-
quigás Distribuidora. Subsidi-
ária da Petrobrás no setor de
gás liquefeito de petróleo
(GLP), a empresa oferece 145
vagas, além de 4.335 posições
em cadastro de reserva, em car-
gos dos níveis médio e superi-
or, com remuneração inicial
variando de R$1.972,36 a
R$5.571,67, podendo chegar
a R$6.054,71 (caso de profis-
sional de vendas júnior).

Das chances, distribuídas
por 44 localidades do país,
210 são para atuação no Rio
de Janeiro, em Duque de
Caxias, na Baixada Fluminen-
se, e em Macaé, no Norte do
estado. Há 100 oportunida-
des para ajudante de carga/
descarga (uma imediata, com
iniciais de R$1.972,36, inclu-
indo tíquete-refeição e tíque-
te-alimentação) e 100 para
oficial de produção (uma ime-
diata; R$2.270,53). Para o
primeiro, o requisito é o ensi-
no fundamental concluído até
o 5º ano (antiga 4ª série
primária). Já para o segun-
do, é necessário o ensino fun-
damental completo. As outras
dez oportunidades são para
assistente administrativo (uma
imediata; R$2.446,41), cuja
exigência é o ensino médio
completo. No site da FOLHA

DIRIGIDA é possível acessar
o edital, com a tabela com-
pleta de vagas e os respecti-
vos requisitos.

As inscrições são feitas no
site da Fundação Cesgranrio
(organizadora), com taxa de
R$35 (nível fundamental),
R$45 (nível médio e médio/
técnico) e R$65 (nível supe-
rior), pagável em qualquer
banco. Nesta quarta-feira, dia
29, será divulgado o resulta-
do preliminar dos pedidos de
isenção da taxa. Aqueles que
tiverem a solicitação negada
poderão recorrer até o dia 30,
no site da organizadora. O
resultado definitivo está pre-
visto para 5 de agosto.

O concurso será composto
de provas objetivas, previstas
para o dia 20 de setembro (in-
clusive no Rio de Janeiro e em
Macaé), e testes de capacita-
ção física, apenas para ajudan-
tes de carga/descarga e oficial
de produção I. Os testes físicos
estão programados para os dias
7 e 8 de novembro. Já os resul-
tados finais, deverão ser divul-
gados em 1º de dezembro, com
os habilitados devendo ser con-
vocados imediatamente, segun-
do a gerente corporativa de Re-
cursos Humanos da Liquigás,
Vera Regina Benedet Barreiros.

A validade da seleção será
de seis meses, podendo dobrar.
As contratações da Liquigás são
pelo regime celetista e os fun-
cionários fazem jus a benefíci-
os como assistência médica,
seguro de vida, auxílio-creche,
adicional por tempo de servi-
ço, entre outros.

A partir desta quarta-feira,
dia 29, os 16.318 candidatos
às 158 vagas de advogado jú-
nior da Petrobrás terão aces-
so ao cartão de confirmação,
que informará o local e o ho-
rário das provas objetiva e dis-
cursiva.

O documento estará dispo-
nível no site da Fundação Ces-
granrio. As avaliações estão
confirmadas para este domin-
go, 2 de agosto, consistindo
em 70 questões objetivas e
duas discursivas.

O exame objetivo versará
sobre Conhecimentos Básicos
(20 questões de Língua Portu-
guesa e Inglês) e Conhecimen-
tos Específicos (50). Será
aprovado quem conseguir
pelo menos a metade dos pon-

tos de Conhecimentos Básicos
e de Conhecimentos Especí-
ficos, além de não zerar ne-
nhuma disciplina. Já na dis-
cursiva, estará apto quem acer-
tar, no mínimo, a metade do
exame.

A função de advogado exige
curso superior em Direito e re-
gistro na Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB). Das 158
vagas, 13 são imediatas e 145
em cadastro de reserva.

A seleção atraiu 10.585 concor-
rentes às vagas do Rio de Janei-
ro, 2.828 às de Salvador, 2.097 às
de Brasília e 808 às do Amazo-
nas. O cargo proporciona ven-
cimentos de R$5.249,89, com
garantia de remuneração míni-
ma de R$8.866,74, e o regime de
contratação é o celetista.

Os futuros candidatos do concurso para os Correios podem re-
solver abaixo mais um teste especial, desta vez com questões de
Língua Portuguesa. Ao finalizar o exercício, confira o gabarito ofici-
al, que está comentado por professor especialista na área, conte o
número de acertos e faça uma avaliação crítica do seu desempenho.

Língua Portuguesa

01 Assinale a única frase na qual a palavra “que” não exerce a função
de adjunto adnominal.

(a) Que entusiasmo diante das informações dos peritos!
(b) Que liderança é essa?
(c) Quero saber que informação é verdadeira.
(d) Que grande é a responsabilidade das informações dos peritos!
(e) Que saudade de vocês!

02 Assinale a alternativa que apresente apenas uma palavra incorreta.
(a) Cortiça- cobiça- poleiro
(b) Curtume- capueira- burburinho
(c) Indiscrição- meritíssimo- privilégio
(d) Arrepio- desequilíbrio- candeeiro
(e) Empecilho – basculante – sobrancelha

03 Aponte a alternativa em que haja erro de acentuação nas for-
mas verbais.

(a) Ele contribuíra / eles influíram / ele pos
(b) Ele contribuiu / nós dizíamos / se nós quiséssemos
(c) Nós puséramos / nós conhecêramos / eu perdôo
(d) Ele visará / nós observaríamos / quando você puser
(e) Nós puséssemos / eles têm / todos mantêm

04 Assinale a alternativa em que o verbo não admite o pronome oblí-
quo lhe

(a) Os estudantes aspiram a um melhor emprego. (aspiram-lhe)
(b) Os pesquisadores visitaram os amigos na faculdade. (visitaram-nos)
(c) Muitas imagens serviram de escudo aos brasileiros. (serviram-lhe

de escudo)
(d) Esse tema de reflexão sobre a vigência da democracia coube a mui-

tos cidadãos brasileiros. (coube- lhes)
(e) O curso informou aos alunos o dia da prova. (informou-lhes)

05 Assinale a alternativa em que, quanto ao gênero, todos os substan-
tivos são epicenos.

(a) salmão, zebra, elefante, tubarão
(b) artista, pernilongo, égua, lente
(c) pulga, jacaré, sapo, baleia
(d) selvagem, soprano, rinoceronte, cobra
(e) estudante, artista, dentista, cliente

06 Assinale a única forma verbal aceitável.
(a) Se eles manterem a palavra, eu ficarei.
(b) Ele reteu as crianças em casa à noite.
(c) Quando eu dispor de tempo, irei.
(d) Se tu sustiveres a palavra, contratarei.
(e) Quando você ver o rapaz, cumprimente-o.

07 Aponte a alternativa em que todas as palavras apresentam di-
tongos crescentes.

(a) rei, dou, série;
(b) véu, põe, róseo;
(c) viu, paina, aquoso;
(d) água, ópio, tênue;
(e) pranto, carro, feito.

08 Considerando sua estrutura, a palavra “implantamos” apresenta
os seguintes elementos mórficos (morfemas):

(a) prefixo + radical + tema + vogal temática + desinência número-pes-
soal.

(b) prefixo + radical + tema + sufixo.
(c) prefixo + radical + desinência número-pessoal.
(d) prefixo + radical + sufixo.
(e) tema + radical + desinências.

09 Assinale a alternativa que apresenta uma falha ao que estabele-
ce a gramática quanto à regência verbal.

(a) Simpatizei com toda a diretoria e com os novos profissionais.
(b) Há alguns dos novos diretores com os quais não simpatizamos.
(c) A firma toda não se simpatizou com a nova diretoria.
(d) Somente o tesoureiro não simpatizou com a nova diretoria.
(e) Antipatizamos com os novos conceitos estabelecidos pela diretoria.

10 Assinale a alternativa em que há erro quanto ao emprego dos
pronomes se, si e consigo.

(a) Feriu-se, quando brincava com o revólver e o virou para si.
(b) Os homens carregam consigo as suas penas.
(c) Ele só cuida de si.
(d) Espere um momento, pois tenho de falar consigo.
(e) Ele se deu bem na prova de estatística.

11. Indique a alternativa com os plurais corretos.
(a) cidadões, bota-foras, salários-família, escrivães
(b) cidadãos, bota-fora, salários-família, escrivães
(c) cidadãos, botas-foras, salário-famílias escrivões
(d) cidadães, botas-fora, salários-famílias, escrivãos
(e) cidadãos, botas-foras, salários-familias, escrivãos.

12. Na oração – São Paulo, que é uma das maiores cidades do
mundo, não para de crescer. -, qual é a função sintática da
palavra QUE?

(a) Conjunção.
(b) Adjunto adverbial.
(c) Sujeito;
(d) Adjunto adnominal.
(e) predicativo

13. Na oração: “A inspiração é fugaz, violenta.” Podemos afirmar que
o predicado é

(a) verbo-nominal, porque o verbo é de ligação e vem seguido de dois
predicativos.

(b) nominal, porque o verbo é de ligação.
(c) verbal, porque o verbo é de ligação e são atribuídas duas caracteriza-

ções ao sujeito.
(d) verbo-nominal, porque o verbo é de ligação e vem seguido de dois

advérbios de modo.
(e) nominal com verbo intransitivo.

14 Nos conjuntos, as palavras senáculo / cenáculo, lobo/lobo e
descriminar / discriminar – podem ser classificadas, respectiva-
mente, como:

(a) homônimas homógrafas, homônimas homófonas e antônimas.
(b) homônimas homófonas, parônimas e sinônimas.
(c) antônimas, parônimas e homônimas homógrafas.
(d) homônimas homófonas, homônimas homógrafas e parônimas.
(e) parônimas, parônimas e parônimas.
15. Assinale a alternativa gramaticalmente correta,
(a) Não chores, cala, suporta a tua dor.
(b) Não chore, cala, suporta a tua dor.
(c) Não chora, cale, suporte a tua dor.
(d) Não chores, cale, suporte a tua dor.
(e) Não chora, cala, suportes a tua dor.

Gabarito comentado
01 Gabarito C

Comentário: nessa alternativa o “que” é uma conjunção integrante e
introduz uma oração subordinada substantiva. Nas demais alternati-
vas é um pronome indefinido adjetivo (antes de substantivo) e de-
sempenha a função sintática de adjunto adnominal.

02 Gabarito B
Comentário: capoeira – para estudar ortografia é importante ler bas-
tante e fazer uso de um bom dicionário.

03 Gabarito A
Comentário: as formas verbais seguem as mesmas regras de acen-
tuação dos nomes. A forma verbal grafada equivocadamente é “ele
pôs” – acentuada por ser monossílaba terminada em “o”.

04 Gabarito A
Comentário: o pronome oblíquo “lhe”, quando completa verbo é um
objeto indireto, mas só substitui “pessoa. No caso da alternativa “a”
a frase correta seria “Os estudantes aspiram a ele”.

05 Gabarito C
Comentário: Epicenos são substantivos que apresentam um só gê-
nero para o masculino e o feminino e nomeiam animais.

06 Gabarito D
Comentário: o verbo “suster” é conjugado do mesmo jeito que o “ter”.

(a) Se eles MANTIVEREM a palavra, eu ficarei.
(b) Ele RETEVE as crianças em casa à noite.
(c) Quando eu DISPUSER de tempo, irei.
(e) Quando você VIR o rapaz, cumprimente-o.

07 Gabarito D
Comentário: Ditongo é o encontro vocálico, numa única sílaba, de
uma semivogal + vogal (ditongo crescent(e) ou vogal + semivo-
gal (ditongo decrescente).
Ao estudar os ditongos, consideramos: vogais: os sons /a/, /e/, /o/
semivogais: os sons: /i/ /u/, representando semitons.
Assim, os encontros vocálicos formados por semivogal + vogal cons-
tituem os ditongos crescentes (ia, ua, etc); os constituídos por vogal
+ semivogal são os decrescentes: (ai, ei etc).

08 Gabarito C
Comentário: im- prefixo; plant- radical; -mos – desinência número-pessoal

09 Gabarito C
Comentário: os verbos “simpatizar” e “antipatizar” não são verbos
pronominais, logo a alternativa D está equivocada. A frase correta seria
“A firma toda não simpatizou com a nova diretoria”.

10 Gabarito D
Comentário: “consigo” refere-se a própria pessoa. A frase correta seria
“Espere um momento, pois tenho que falar com você”.

11 Gabarito B
Comentário: o plural do substantivos merece um estudo atento. São
muitas regras a serem observadas.

12 Gabarito C
Comentário: o “que” é um pronome relativo, anafórico do termo “São
Paulo” e exerce na oração subordinada adjetiva a função sintática de
sujeito.

13 Gabarito B
Comentário: os verbos de ligação estão num predicado nominal e
têm como complemento um predicativo.

14 Gabarito D
Comentário: Cenáculo (com (c) é um refeitório; a sala onde Cristo
e seus discípulos realizaram a última ceia. Exemplos da Bíblia: “E
ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado” (Mc.
14:15a). / “E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos”
(At. 20:8). Já senáculo (com s) era o local ou praça onde o senado
romano realizava suas sessões. MESMO SOM E GRAFIA DIFERENTE.
Lobo = animal e lobo (ó) = espécie de jogo popular. (MESMA GRAFIA
E SOM DIFERENTE)
Discriminar = distinguir, separar, diferenciar, especificar. Isso pode
ser feito com ou sem preconceito. Quando há preconceito, o sentido
é de segregação.
Descriminar significa absorver, inocentar. É o que o prefixo “des” faz
– indica uma ação no sentido contrário – e, nesse caso, quer dizer tirar
o crime. (parônimos = palavras parecidas com significados diferen-
tes)

15 Gabarito A
Comentário: as formas verbais encontram-se no imperativo negativo
e afirmativo, na segunda pessoa do singular. As 2ª pessoas do singu-
lar do imperativo afirmativo derivam do presente do indicativo sem o
“s”; as demais pessoas derivam do presente do subjuntivo sem alte-
ração alguma. O imperativo negativo deriva todo do presente do sub-
juntivo sem alteração, mas com acréscimo de uma palavra negativa
antes da forma verbal.

Candidatos que concorrem a
uma das 30 vagas de diploma-
ta no concurso do Ministério
das Relações Exteriores (MRE)
devem ficar atentos, pois a qual-
quer momento poderá ser fei-
ta a consulta, individualmen-
te, dos cartões de confirmação
de inscrição, disponibilizados
no site do organizador, o Ces-
pe/UnB. Na última quinta-fei-
ra, dia 23, a banca publicou o
resultado final da solicitação de
atendimento especial, bem
como das inscrições deferidas
dos deficientes.

A avaliação de múltipla es-
colha, com 73 perguntas, está
agendada para o dia 2 de agos-
to, em dois horários: das 10h
às 12h30 e das 15h às 18h30.
Segundo o edital de convoca-
ção, os participantes deverão
comparecer ao local designa-
do com antecedência mínima
de uma hora, munidos de ca-

neta esferográfica de tinta pre-
ta, fabricada em material trans-
parente, do comprovante de
inscrição e do documento de
identidade original.

Ainda de acordo com o mes-
mo documento, será elimina-
do do concurso o candidato
que, durante a realização da
prova, for surpreendido por-
tando: aparelhos eletrônicos,
relógios de qualquer espécie,
acessórios de chapelaria e
qualquer recipiente ou emba-
lagem que não seja fabricada
em material transparente.

Quanto ao número de inscri-
tos, o Cespe/UnB informou que
a publicação está prevista para
até a próxima sexta, dia 31. A
seleção terá também outras fa-
ses: exame escrito de Língua
Portuguesa, provas discursivas
de diversas disciplinas e avalia-
ção objetiva de Espanhol e Fran-
cês. O concurso será válido por
um mês, podendo dobrar.

SERVIÇO
Inscritos: www.folhadirigida.com.br

Cartões de confirmação de

inscrição: http://www.cespe.unb.br/

Concursos/IRBR_15_DIPLOMACIA

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br

Inscrições: www.cesgranrio.org.br/

concursos/

Segundo a Federação Na-
cional dos Trabalhadores em
Empresas de Correios e Telé-
grafos e Similares (Fentect),
em reunião realizada no úl-
timo dia 21, a direção da Em-
presa Brasileira de Correios
e Telégrafos informou que o
novo concurso público da
empresa será lançado em bre-
ve. Conforme tem noticiado
a FOLHA DIRIGIDA, fontes
ligadas à presidência da es-
tatal dão conta que serão ofe-
recidas cerca de 2 mil vagas
para carteiro (a maioria) e
operador de triagem e trans-
bordo, cargos com requisito
de ensino médio completo e
remuneração inicial de até
R$3 mil, aproximadamente.

Ainda de acordo com fon-
tes, a seleção deverá ser rea-
lizada ainda neste semestre,
já que os preparativos estão
bastante avançados. O pro-
cesso de escolha da organi-
zadora, por exemplo, já foi
iniciado há pelo menos um
mês. Por essa razão, o espe-
rado é que o anúncio da ins-
tituição escolhida aconteça
já nas próximas semanas. Essa
perspectiva fica reforçada
pela informação prestada pela
estatal na reunião do último
dia 21. Em outra reunião, no
dia 15, os Correios já havi-
am confirmado a abertura de
em torno de 2 mil vagas,
segundo o presidente da Fe-
deração Interestadual dos Sin-
dicatos dos Trabalhadores e
Trabalhadoras dos Correios
(Findect), José Aparecido
Gandara.

As vagas serão distribuídas
por diferentes regiões, com o

Rio de Janeiro estando entre
as localidades que receberão
parte da oferta. Também ha-
verá chances para São Pau-
lo, Minas Gerais, Bahia e Rio
Grande do Sul, entre outros.
Além das vagas para preen-
chimento imediato, haverá
formação de cadastro de re-
serva, para utilização ao lon-
go da validade do concurso.

Outra informação obtida
pela FOLHA DIRIGIDA é que
a nova seleção será feita por
meio de provas objetivas, com
um total de 40 a 50 ques-
tões, sobre Português, Mate-
mática e Conhecimentos
Gerais (no lugar de Informá-
tica), além de teste de esfor-
ço físico, eliminatório, para
verificar as condições do can-
didato para o desempenho
da função.

Conforme explicaram os
Correios, a remuneração ini-
cial informada é composta

pelo salário básico inicial, de
R$1.084,35, acrescido de
Gratificação de Incentivo à
Produção (GIP), Adicional
de atividade, diferencial de
mercado, vale-alimentação/
refeição e vale-cultura, além
de valores depositados no
fundo de pensão e do cus-
teio do plano médico e odon-
tológico. Alguns desses be-
nefícios têm valor variável.

Em novembro do ano pas-
sado, a Justiça do Trabalho
decidiu que os Correios de-
vem contratar concursados
em número equivalente a de-
manda de pessoal, a ser defi-
nida em estudo que deverá
ser realizado. No último dia
16, a empresa recorreu da
decisão. Segundo as federa-
ções que representam os tra-
balhadores da estatal, a ne-
cessidade é de 15 mil a 70
mil servidores (incluindo
substituição de terceirizados).
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INSS: redução da carga
horária pode ser um atrativo

VVVVVANTANTANTANTANTAAAAAGEMGEMGEMGEMGEM     | Servidores poderão ter mais tempo disponível para outras atividades

Ela pode ser de
apenas 30 horas por
semana, conforme
a Lei 10.855/2004

Inca: sindicato ressalta
necessidade de concurso

QQQQQUUUUUANTITANTITANTITANTITANTITAAAAATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO     | Previsão é de 600 vagas

Nomeações não
serão suficientes para
suprir a alta demanda
de servidores do hospital

Distribuição das vagas está em estudo

Entenda a remuneração no INSS

OOOOOFERFERFERFERFERTTTTTAAAAA     | Seleção será para 321 postos de trabalho no hospital da Tijuca

Gaffrée: edital está quase pronto

O concurso para 950 vagas no
Instituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS) tem mais um atrativo:
segundo informou a autarquia,
técnicos e analistas do seguro so-
cial, logo após ingressarem com
a carga de trabalho de 40 horas
semanais, podem solicitar a redu-
ção para 30 horas, de acordo com
a Lei 10.855, de 1º de abril 2004.
Essa possibilidade, embora resul-
te em redução da remuneração, é
ótima para quem deseja ter mais
tempo disponível, seja para ter ou-
tra atividade profissional, estudar,
dar maior assistência à família ou
simplesmente com vistas ao lazer.

No caso do técnico, a remune-
ração, de até R$5.259,87, cai para
R$3.655,44. Isso porque assim que
ingressa no INSS, o técnico com
40 horas semanais tem rendimen-
tos de R$4.614,87, somando
R$639,18 de vencimento básico,
R$1.022,69 de gratificação de ati-
vidade executiva (GAE), R$2.580
de gratificação de desempenho de
atividade do seguro social (Gdass/
80%) e auxílio-alimentação de
R$373.

Após seis meses de trabalho, a
remuneração, também para 40
horas, passa para até R$5.259,87,
já que, além dos outros valores, a
Gdass sobe para até R$3.225
(100%). O técnico que optar pela
redução da jornada receberá, as-
sim que ingressar, R$3.554,64,

valor composto por R$479,40 de
vencimento básico, R$1.935,20 de
Gdass 80%, R$767,04 de GAE e o
mesmo auxílio-alimentação, com
valor integral. Após seis meses,
porém, o valor da Gdass sobe para
R$2.419, tendo R$4.038,44.

Quem tem interesse em atuar
na iniciativa privada e pública, po-
rém, deve atentar para uma ques-
tão importante, apontada pelo es-
pecalista em concursos Carlos
Eduardo Guerra de Moraes. Para
atuar no INSS e em outro local é
necessário que não haja conflito
de interesses entre as partes. Ele ob-
serva, por exemplo, que professo-
res em empregos privados podem
atuar como técnicos do INSS.
“Conforme a Lei 8.112, não pode
haver compatibilidade de funções.
Os professores podem atuar como
técnicos, por exemplo.”

Quem também possui a opor-
tunidade de reduzir a carga de tra-
balho é o analista, que ingressa no
instituto recebendo remuneração
de R$6.832,89, para carga de 40
horas semanais, somando venci-
mento de R$890,42, R$1.424,67
de GAE, R$4.144,80 de Gdass
(80%) e o auxílio-alimentação.

Após seis meses de trabalho,
porém, a remuneração sobe para
até R$7.869,09, já que, além dos
outros valores, a Gdass pode che-
gar a R$5.181 (100%). Com carga
de 30 horas, a remuneração ini-
cial será R$5.217,38, sendo
R$667,84 de vencimento, R$3.108
de Gdass 80%, R$1.068,54 de GAE
e o auxílio de R$373. Após seis
meses de trabalho, esse valor sobe
para R$5.994,38, com a Gdass
100% de R$3.885.

O INSS estuda a distribuição das
950 vagas pelo país e prepara o pro-
jeto básico do concurso. O próximo
passo, segundo informou a autar-
quia, será a definição da organiza-
dora, por licitação ou dispensa.

O INSS enviará o projeto bási-
co às instituições candidatas, com
informações sobre a seleção. A
autarquia informou, porém, que
já possui um cronograma, e que
o edital deverá sair antes de 29
de dezembro, prazo estipulado

pela portaria de autorização do
Ministério do Planejamento.

As datas fixadas internamente
pelo INSS não foram reveladas,
com a desculpa de que são alte-
radas constantemente. No entan-
to, o que deve animar os interes-
sados é que em breve o edital sairá.

Das 950 vagas autorizadas, 800
são de técnico do seguro social,
para quem tem o nível médio, e
150 para analista do seguro soci-
al, destinado a graduados em Ser-

viço Social. Espera-se que o INSS
solicite o adicional de 50%, as-
sim como fez nos últimos concur-
sos, havendo contratações extras.

O último concurso do instituto
para técnico ocorreu em 2011, quan-
do os candidatos foram avaliados
por meio de 60 questões objetivas,
sendo 20 de Conhecimentos Gerais
(Português, Ética no Serviço Públi-
co, Noções de Informática, Noções
de Direito Administrativo, Noções
de Direito Constitucional, Noções

de Direito Previdenciário) e 40 de
Conhecimentos Específicos.

Já para analistas, o último con-
curso foi em 2013, mas para a área
de Serviço Social, em 2008. Na
ocasião, também houve 60 ques-
tões objetivas, sobre Língua Por-
tuguesa, Raciocínio Lógico, No-
ções de Informática, Direito
Constitucional, Direito Adminis-
trativo, Legislação Previdenciária,
Legislação da Assistência Social
e Conhecimentos Específicos.

Técnico do Seguro Social
Remuneração inicial para 30 horas semanais

Remuneração inicial: R$3.554,64
Vencimento básico: R$479,40
GAE: R$767,04
Gdass/80%: R$1.935,20
Auxílio-alimentação: R$373

Remuneração após seis meses de trabalho 30 horas semanais
Remuneração: R$4.038,44
Vencimento básico: R$479,40
GAE: R$767,04
Gdass/100%: R$2.419
Auxílio-alimentação: R$373

Remuneração inicial para 40 horas semanais
Remuneração inicial: R$4.614,87
Vencimento básico: R$639,18
GAE: R$1.022,69
Gdass/80%: R$2.580
Auxílio-alimentação: R$373

Remuneração após seis meses de trabalho 40 horas semanais
Remuneração: R$5.259,87
Vencimento básico: R$639,18
GAE: R$1.022,69
Gdass/100%: R$3.225
Auxílio-alimentação: R$373

Analista do Seguro Social
Remuneração inicial para 30 horas semanais

Remuneração inicial: R$5.217,38
Vencimento básico: R$667,84
GAE: R$1.068,54
Gdass/80%: R$3.108
Auxílio-alimentação: R$373
Remuneração após seis meses de trabalho 30 horas semanais
Remuneração: R$5.994,38
Vencimento básico: R$479,40
GAE: R$767,04
Gdass/100%: R$3.885
Auxílio-alimentação: R$373

Remuneração inicial para 40 horas semanais
Remuneração inicial: R$6.832,89
Vencimento básico: R$890,42
GAE: R$1.424,67
Gdass/80%: R$4.144,80
Auxílio-alimentação: R$373

Remuneração após seis meses de trabalho 40 horas semanais
Remuneração: R$7.869,09
Vencimento básico: R$890,42
GAE: R$1.424,67
Gdass/100%: R$5.181
Auxílio-alimentação: R$373

NÍVEL SUPERIOR
Médico 58 vagas
Enfermeiro 44 vagas
Fisioterapeuta 20 vagas
Fonoaudiólogo 8 vagas
Psicólogo 7 vagas

Tabela de vagas

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

Técnico de enfermagem 167 vagas

Técnico de laboratório 13 vagas

Técnico de radiologia 4 vagas

SERVIÇO
Homologação:
www.folhadirigida.com.br

UFRJ homologa
resultado de assistente

CCCCCONSULONSULONSULONSULONSULTTTTTAAAAA     | Lista pode ser conferida na FD Online

A Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ) publicou a homo-
logação do resultado final do con-
curso para 136 vagas, mas apenas
do cargo de auxiliar administrati-
vo, de nível fundamental. Para as
demais funções, isso já havia ocor-
rido. Para conferir a lista, basta aces-
sar o documento na FOLHA DIRI-
GIDA Online, gratuitamente.

Foram oferecidas 40 vagas nessa
função, todas no município do Rio
de Janeiro. Os classificados terão as-
segurada a estabilidade empregatí-
cia, já que as contratações serão fei-
tas sob o regime estatutário. Eles re-
ceberão remuneração de R$2.013,34,

sendo R$1.640,34 de salário-base e
R$373 de auxílio-alimentação.

Esse valor aumenta quando o
profissional tem ensino médio, por
exemplo. Nesse caso, há um adici-
onal de qualificação (AQ) de
R$246,05, o que eleva os ganhos
para R$2.259,39. O rendimento
ainda pode ser maior devido a ou-
tras titulações, como formação téc-
nica, nível superior e pós-gradua-
ção. A validade da seleção é de um
ano, podendo dobrar.

Nas últimas etapas de elabo-
ração, o edital do processo se-
letivo simplificado para 321
vagas temporárias no Hospi-
tal Universitário Gaffrée e
Guinle (HUGG), da Univer-
sidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro (UniRio), pre-
cisará passar pelo aval do se-
tor jurídico, antes de ser pu-
blicado. A informação foi
dada pela pró-reitora de Ges-
tão de Pessoas da instituição,
Mariana Flores Fontes Paiva,
na última segunda-feira, dia
27.

Com isso, a previsão dada
anteriormente pelo diretor-
geral do HUGG, Fernando
Ferry, de que as normas da
seleção seriam publicadas, em
princípio, até esta sexta-feira,
dia 31, sofrerá um pequeno
atraso. A nova estimativa, se-
gundo a titular da Pró-Reito-
ria de Gestão de Pessoas (Pro-
gepe), é a primeira quinzena
de agosto.

O diretor do Gaffrée e Guin-
le já havia informado que não
haverá provas objetivas, ape-
nas análise curricular e de tí-
tulos, e que as inscrições se-
rão feitas somente online. De
acordo com Mariana Flores,
o site da própria UniRio é que
receberá os cadastros dos in-
teressados. Ainda no tocante
à avaliação dos participantes,
Ferry já havia adiantando tam-
bém que um programa virtu-
al é que pontuará os candida-
tos, atribuindo-lhes notas de
acordo com seus documentos.

A seleção é para técnico de
enfermagem (167 vagas), téc-
nico de laboratório (13), téc-
nico em radiologia (quatro),
médico (58), enfermeiro (44),
fisioterapeuta (20), fonoaudi-
ólogo (oito) e psicólogo (sete).
Os três primeiros cargos exi-
gem o nível médio/técnico e
possuem rendimento de
R$2.182, enquanto que nos

demais é preciso formação su-
perior, e o salário vai para
R$4.170.

Esse valor não vale para os
médicos, que receberão, ini-
cialmente, R$4.850, podendo
chegar até a R$7.580, com o
adicional por titulação ou pelo
tempo de experiência.

No último dia 29 de junho, o
Ministério do Planejamento auto-
rizou a nomeação de 558 aprova-
dos no concurso para o Instituto
Nacional de Câncer (Inca) aberto no
ano passado. As admissões, no en-
tanto, não irão suprir a necessida-
de de pessoal que tem prejudicado
o atendimento à população, como
explicou a diretora do Sindicato dos
Trabalhadores da Saúde, Trabalho
e Previdência Social do Estado do
Rio de Janeiro (Sindsprev/RJ), Chris-
tiane Gerardo.

“O Inca precisa fazer um estudo
sério de dimensionamento de pes-
soal e apresentá-lo ao Ministério do
Planejamento, para que ele possa
aprovar a abertura de concurso,
porque essa convocação não vai su-
prir o déficit. Ela é apenas para subs-
tituir os terceirizados do instituto”,
lembrou a sindicalista.

Em junho deste ano, já foi proto-
colado um pedido de autorização
de um novo concurso para o Inca.
Durante visita da Comissão de Tra-
balho, Legislação Social e Segurida-
de Social da Assembleia Legislati-
va do Estado do Rio (Alerj) à sede
do Inca, no fim de junho, o presi-
dente do instituto, Paulo Eduardo
Mendonça, anunciou que a previsão
é de abertura de 600 vagas, visando
à reposição de aposentadorias.

Para a diretora do Sindsprev/RJ,
o número é pequeno, uma vez que,
na sua opinião, é necessário se con-
siderar as aposentadorias previstas
em até dois anos após a homolo-
gação do novo concurso, período
que, em geral, equivale à validade
da seleção. “Eu estou achando muito
pouco 600 profissionais apenas ha-
bilitados a se aposentar. Mas eu não
tenho como, sem ter acesso aos da-
dos, refutar essa afirmação.”

Absenteísmo elevado - Ela ar-
gumentou que além da perspecti-
va de aposentadorias, o dimensi-
onamento da demanda deve levar
em consideração a defasagem por
conta da relação profissional/pa-
ciente indicada pelos conselhos das
diferentes categorias, além do ní-
vel de absenteísmo, em função, so-
bretudo, de licença médica, por

conta da sobrecarga de trabalho e
jornada extenuante.

“Em uma reunião, a própria ges-
tora do instituto reconheceu que
existia um índice de 60% de absen-
teísmo por licença médica. É um
nível altíssimo, que em um traba-
lho de dimensionamento tem que
ser levado em conta”, ponderou
Christiane Gerardo.

Ela lembrou ainda que o Inca
planeja expandir a sua sede e inda-
gou se esse também não seria um
aspecto a ser considerado. “Essa obra
já era para estar pronta. As vagas de
agora precisam levar em conta a am-
pliação ou não? Ou daqui a dois
anos terá que ser realizado um ou-
tro concurso para prover as vagas que
serão abertas a partir da sua inau-
guração?” Sobre as categorias com
maior necessidade de pessoal, Chris-
tiane Gerardo afirmou que, em ge-
ral, são aquelas com maior presen-
ça no ambiente hospitalar, destacan-
do a área de Enfermagem, além de
algumas especialidades médicas.

No último concurso do Inca,
as vagas foram para assistente
em ciência e tecnologia (32 va-
gas) e técnico (174), no nível
médio; e para analista em ciên-
cia e tecnologia (76) e tecnolo-
gista (276), no superior. O Inca
abriu também 25 vagas para pes-
quisador. As remunerações ini-
ciais variaram de R$3.239 a
R$14.128,75.

A FOLHA DIRIGIDA questionou
o Inca sobre o período considera-
do para estimar a perspectiva de
aposentadorias, além do cronogra-
ma da ampliação de sua sede, mas
não foi possível um retorno até o
fechamento desta edição.

Chistiane Cardoso: “O Inca precisa
fazer um estudo sério de pessoal”
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Papiloscopista:
convocação para
exame médico

IBGE: autorizadas 460 vagas de 2º grau
UUUUURGÊNCIARGÊNCIARGÊNCIARGÊNCIARGÊNCIA     | Edital tem prazo até janeiro para ser divulgado, mas instituto diz que ele deverá sair já em agosto

Remuneração desse
nível é de R$3.471.
Outras 140 chances
são para graduados

 LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de texto; A organização
textual dos vários modos de organização discursiva; Coerência e coesão; Ortografia;
Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos; Derivação e composição; A
oração e seus termos; A estruturação do período; As classes de palavras: aspectos
morfológicos, sintáticos e estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação.

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

 GEOGRAFIA: Noções básicas de cartografia: Orientação: pontos cardeais; Loca-
lização: coordenadas geográficas (latitude e longitude); Representação: leitura, escala,
legendas e convenções. Natureza e meio ambiente no Brasil: Grandes domínios climá-
ticos; Ecossistemas. As atividades econômicas e a organização do espaço: Espaço
agrário: modernização e conflitos; Espaço urbano: atividades econômicas, emprego e
pobreza; A rede urbana e as Regiões Metropolitanas. Formação Territorial e Divisão
Político-Administrativa: Divisão Político-Administrativa; Organização federativa.

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos específicos sobre o IBGE: in-
formações sobre a Instituição, conceitos básicos para o desenvolvimento do trabalho
na Agência e da atividade do Técnico de Coleta (apostila disponibilizada no site da
FUNDAÇÃO CESGRANRIO para download).

 CONHECIMENTOS GERAIS: Elementos de política brasileira. Cultura e sociedade
brasileira: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas
e televisão. História do Brasil. Descobertas e inovações científicas na atualidade e
seus impactos na sociedade contemporânea. Meio ambiente e sociedade: problemas,
políticas públicas, organizações não governamentais, aspectos locais e aspectos glo-
bais. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro.

 NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Correio Eletrônico (mensagens, anexação de arqui-
vos, cópias). Periféricos. Componentes. Estruturação de diretórios, subdiretórios e ar-
quivos. Windows 7. Browser.

Técnico: veja programa do último concurso
Com o concurso já autorizado, os interessados em conquistar uma

vaga de técnico do IBGE devem iniciar logo a preparação, tomando como
base o programa da última seleção, que FOLHA DIRIGIDA publica abaixo.

O Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE) foi
autorizado, na última segun-
da-feira, dia 27, a realizar con-
curso para 600 vagas, 460
delas de técnico em informa-
ções geográficas e estatísticas,
que exige o nível médio e tem
remuneração inicial de
R$3.471,85. As demais 140
oportunidades são para o nível
superior, sendo 90 de analis-
ta de planejamento, gestão e
infraestrutura em informações
geográficas e estatísticas e 50
para tecnologista, com ren-
dimentos de R$7.373,49, au-
mentando para até
R$9.107,88, com as especia-
lizações. O IBGE contrata pelo
regime estatutário, que garante
a estabilidade.

O edital, segundo a porta-
ria de autorização, precisa ser
publicado até 27 de janeiro
de 2016. Apesar disso, a As-
sessoria de Imprensa da fun-
dação informou que o IBGE
pretende publicar o documen-

to em aproximadamente um
mês, embora ainda não tenha
a organizadora definida.

Também de acordo com o
setor, as vagas de técnico se-
rão para as agências do ins-
tituto em todo o país. As in-
formações mostram que o
IBGE tem pressa na realiza-
ção do concurso e, muito
provavelmente, a definição
da organizadora ocorrerá,
com dispensa de licitação,
nos próximos dias.

Em relação à distribuição
das vagas, o diretor de Pes-
quisas da fundação, Rober-
to Olinto, assegurou, mês
passado, que o Rio de Janei-
ro será incluído, por está nele
a sede da fundação. As va-
gas de 3º grau serão distri-
buídas por áreas, cujo requi-
sito é a graduação específi-
ca. O IBGE informou que
essas áreas serão divulgadas
somente no edital.

No último concurso, em
2013, houve oportunidades
para analistas nas áreas de Ad-
ministração Escolar, Análise de
Sistemas, Arquivologia, entre
outros. Para tecnologistas,
houve chances em Geografia,
Estatística, Biblioteconomia,
Cartografia, entre outros.

O que explica a pressa do
IBGE em divulgar o edital em
um curto espaço de tempo é
a atual necessidade de pesso-
al e as iminentes aposenta-
dorias. Segundo a Associa-
ção e Sindicato Nacional dos
Servidores do IBGE (ASSI-
BGE-SN), 40% do efetivo
podem aposentar-se.

Remuneração - O cargo de
técnico proporciona remune-
ração inicial de R$3.471,85,
somando vencimentos de
R$2.216,45, gratificação de
desempenho de atividade
(GDIBGE) de R$882,40 (80
pontos) e auxílio-alimentação
de R$373. Esse valor pode au-
mentar para R$3.898,21 com
a gratificação por qualifica-
ção (GC) I (cursos profissio-
nalizantes de 180 horas se-
manais) de R$426,36; para
R$4.281,93 com a GC II (cur-
sos de 250 horas) de
R$810,08; e para R$5.011,01
com a GC III (cursos de gra-
duação ou pós-graduação) de
R$1.539,16.

As funções de analista e tec-
nologista têm rendimento ini-
cial de R$7.373,49, soman-
do vencimentos de
R$4.352,49, gratificação de
desempenho de atividade

(GDIBGE) de R$2.648 (80
pontos) e auxílio-alimentação
de R$373. Esse valor pode
aumentar para R$7.766,41
com a retribuição por titula-
ção (RT) I (especialização)
de R$392,92; para
R$8.159,33 com a RT II
(mestrado) de R$785,84; e
para R$9.107,88 com a RT
III (doutorado) de
R$1.734,39.

Concurso anterior - O úl-
timo concurso do IBGE ocor-
reu em 2013, quando os can-
didatos a técnico foram ava-
liados por meio de 60 ques-
tões objetivas, versando so-
bre Língua Portuguesa, Raci-
ocínio Lógico, Geografia, Co-
nhecimentos Específicos,
Conhecimentos Gerais e No-
ções de Informática.

Os interessados nas vagas
de analistas responderam 60
ou 70 questões, dependendo
da área. O exame versou so-
bre Língua Portuguesa, Lín-
gua Inglesa, Raciocínio Lógi-
co Quantitativo e Conheci-
mento Específico, também de
acordo com o cargo.

Muitas contratações - A
perspectiva é que o IBGE faça
um bom número de contra-
tações, tendo em vista as ne-

PPPPPOLÍCIAOLÍCIAOLÍCIAOLÍCIAOLÍCIA C C C C CIVILIVILIVILIVILIVIL-RJ -RJ -RJ -RJ -RJ |

Veja quadro com as disciplinas do
último concurso de agente executivo da CVM

 Língua Portuguesa
 Conhecimentos Contemporâneos
 Estrutura do Mercado de Valores

Mobiliários
 Conhecimentos Básicos de Administração
 Administração Pública

Veja quadro com as disciplinas do último
concurso de agente executivo da Susep

 Lingua Portuguesa
 Informática
 Matemática
 Contabilidade
 Direito Administrativo
 Técnica de Seguro e Resseguro

Nível médio: chances à vista na CVM e Susep
PPPPPREPREPREPREPREPARAÇÃOARAÇÃOARAÇÃOARAÇÃOARAÇÃO     | Professor de Língua Portuguesa dá dicas de estudo, ressaltando os principais tópicos a serem estudados

Maior parte das
vagas deverá ser
destinada ao
Rio de Janeiro

cessidades e o último concur-
so. Em 2013, foram contra-
tados 658 aprovados, sendo
450 técnicos, 90 analistas, 90

tecnologistas e 28 pesquisa-
dores. Para todos os cargos
foram admitidos 50% a mais
do que o previsto.

Os concursos previstos para
a Superintendência de Segu-
ros Privados (Susep) e para
a Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) terão em co-
mum a abertura de oportu-
nidades para quem possui
pelo menos o ensino médio
completo. Em ambos os ca-
sos, as chances serão no car-
go de agente executivo, cuja
remuneração inicial é de
R$5.549,73. Até mesmo o
número de vagas é pareci-
do: são esperadas 60 vagas
no caso da Susep e 69, da
CVM. As contratações são
pelo regime estatutário, que
prevê estabilidade.

Outra característica co-
mum às duas seleções é a
tendência de concentração
das vagas no Rio de Janei-

ro, onde ficam as sedes das
duas autarquias vinculadas
ao Ministério da Fazenda.
Essa foi, inclusive, a marca
das seleções de agente mais
recentes abertas pelas insti-
tuições. Nas duas ocasiões,
90% das vagas foram para
a capital fluminense.

Preparação - E para quem
deseja agarrar as oportuni-
dades em vista, se preparar
bem é fundamental, o que,
em geral, exige antecedên-
cia. “O candidato deve en-
carar seus estudos como um
trabalho. Ter foco e estudar
todos os dias para ficar com-
petitivo”, deu o ‘pulo do
gato’ o professor de Lingua
Portugesa Sidney Martins,
do site Sid Concursos. A
disciplina é comum às duas
seleções, com as questões
tendo tido peso 2 na última
prova para a Susep.

O professor Sidney ressal-
tou que no caminho para
um bom desempenho na ma-

téria, além de um bom cur-
so, presencial ou online, é
fundamental a resolução de
provas anteriores. Como tó-
picos mais importantes a se-
rem estudados, o especialista
relacionou coesão referen-
cial (pronome) e sequenci-
al (conjunção), voz passi-
va (reconhecimento), par-
tícula ‘se’ (apassivadora e
indeterminadora do sujei-
to), emprego de tempos e
modos verbais (noção bá-
sica de modo indicativo e
subjuntivo), correlação ver-
bal, concordância, regência
e crase e pontuação.

Ele destacou ainda rees-
critura e correção de frases.
“É a menina dos meus olhos.
Na Esaf, esse assunto cai nor-
malmente exigindo o domí-
nio das regras gramaticais.
Por isso, saiba que precisa-
rá mandar bem em concor-
dância e pontuação, prin-
cipalmente”, afirmou Sid-
ney. O professor indicou

para material de apoio vi-
deoaulas e uma ótima gra-
mática. “Eu indico ‘A Gra-
mática para Concursos Pú-
blicos’ do autor Fernando
Pestana.”

Nível superior - Para os
graduados, as seleções de-
verão reservar 110 vagas ao
todo, sendo 90 de analista
técnico, no caso da Susep, e
14 de analista e seis de ins-
petor, no caso da CVM. Para
esses, os ganhos iniciais são
de R$15.376,70, incluindo
o auxílio-alimentação, de
R$373 (o mesmo vale para
agente executivo).

Para analista técnico, ins-
petor e analista na área de
Mercado de Capitais, que
deve concentrar a maioria
das chances, a formação
necessária para o ingresso
na carreira pode ser em qual-
quer área. Para as demais
áres de analista da CVM, o
requisito irá variar confor-
me a área de atuação.

A Polícia Civil do Estado do Rio
de Janeiro convocou, na última
segunda-feira, dia 27, os candi-
datos às 100 vagas de papilosco-
pista, aprovados no exame psi-
cotécnico, ao exame médico, pe-
núltima etapa do concurso. A lista
de convocação pode ser consul-
tada na FOLHA DIRIGIDA Onli-
ne. Os concorrentes deverão se
apresentar, entre os dias 24 e 28
de agosto, em horário informa-
do na publicação.

Os candidatos deverão estar
munidos de hemograma, eletro-
encefalograma, eletrocardiogra-
ma, exame oftalmológico, esque-
ma vacinal antitetânico atualiza-
do, raio X de tórax PA e perfil, e
atestado médico (original).

A última etapa do concurso é
o curso de formação, ainda sem
data prevista. A função de papi-
loscopista exige graduação em
qualquer área e carteira de habi-
litação na categoria B em diante.
Os novos servidores terão rendi-
mentos de R$5.637,32.

Concurso previsto - A Polícia
Civil ainda aguarda o aval do go-
verno para realizar os concursos de
delegado, cargo destinado a gradu-
ados em Direito e com remunera-
ção de R$15.715,38, e perito legis-
ta, para graduados nas áreas Mé-
dica, Farmacologia e Química e
com rendimentos de R$6.018,48.

SERVIÇO
Convocação: www.folhadirigida.com.br
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Confira plano de estudos para o TCM-Rio
EEEEESCOLARIDSCOLARIDSCOLARIDSCOLARIDSCOLARIDADEADEADEADEADE | Cargo de técnico de controle externo exige nível médio e tem remuneração inicial de R$10.578

Especialista dá
dicas para concurso
ser encarado
como projeto de vida

Saúde-RJ: expectativa é de
que edital saia em agosto

OOOOOFERFERFERFERFERTTTTTAAAAA     | Concurso visará ao preenchimento de 426 vagas

Bombeiros-RJ alteram datas
do concurso de guarda-vidas

CCCCCRONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMA     | Exames de saúde vão até quinta, dia 30

TÉCNICO DO TCM-RIO

Para conquistar uma vaga no TCM-Rio será preciso
estar bem preparado, pois concorrência deverá ser grandeFicha de Exercícios

Teste de Direito Constitucional
Os futuros candidatos do concurso de técnico

de controle externo do TCM-Rio podem resolver,
nesta edição, teste de Direito Constitucional. In-
tensifique os estudos!

DIREITO CONSTITUCIONAL
01. No que tange ao controle de constitucionalidade

no âmbito estadual, é correto afirmar que:
(a) Cabe aos Estados a instituição de representação

de inconstitucionalidade de leis ou atos normati-
vos estaduais ou municipais em face da Constitui-
ção Federal, vedada a atribuição da legitimação para
agir a um único órgão;

(b) Cabe aos Estados a instituição de representação de
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos es-
taduais ou municipais em face da Constituição Esta-
dual, desde que com atribuição exclusiva da legitima-
ção para agir ao Procurador-Geral da Justiça;

(c) Cabe aos Estados a instituição de representação
de inconstitucionalidade de leis ou atos normati-
vos estaduais ou municipais em face da Constitui-
ção Estadual, vedada a atribuição da legitimação
para agir a um único órgão;

(d) Cabe aos Estados, por meio da Justiça Comum, o
controle difuso da constitucionalidade, sendo ve-
dado expressamente no texto constitucional o con-
trole concentrado da constitucionalidade no âmbi-
to estadual.

02 A Ação Direta de Inconstitucionalidade tem suas
partes legítimas disciplinadas no texto da Consti-
tuição de 1988. A referida ação deve ser processa-
da e julgada pelo seguinte órgão:

(a) Conselho da Justiça Federal;
(b) Tribunal Superior Eleitoral;
(c) Conselho Nacional de Justiça;
(d) Supremo Tribunal Federal;
(e) Superior Tribunal de Justiça.

03 Julgue o item seguinte relativo ao controle de cons-
titucionalidade.
A ação direta de inconstitucionalidade por omis-
são pode ser proposta pelos mesmos legitima-
dos à propositura da ação direta de inconstituci-
onalidade genérica e da ação declaratória de cons-
titucionalidade.

04 NÃO podem propor a ação direta de inconstitucio-
nalidade e a ação declaratória de constitucionali-
dade perante o Supremo Tribunal Federal:

(a) A Confederação sindical ou entidade de classe de
âmbito nacional;

(b) A Mesa do Senado Federal;
(c) A Procurador-Geral da República;
(d) O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do

Brasil;
(e) O partido político sem representação no Congres-

so Nacional.

05 Quando se realiza o controle de constitucionalida-
de de atos normativos por um único tribunal, inde-
pendentemente da existência de um caso concre-
to a ser julgado, diz-se que esse controle é:

(a) Apenas concentrado.
(b) Apenas abstrato;
(c) Concentrado e abstrato;
(d) Difuso e incidental;
(e) Apenas incidental.

06. A respeito dos Direitos e Garantias Fundamentais,
considere as seguintes assertivas:

I. As normas definidoras dos direitos e garantias fun-
damentais têm aplicação imediata.

II. São gratuitas as ações de habeas corpus e habe-
as data, e, na forma da lei, os atos necessários ao
exercício da cidadania.

III. A pequena propriedade rural, assim definida em lei,
trabalhada pela família, será, excepcionalmente,
objeto de penhora para pagamento de débitos de-
correntes de sua atividade produtiva.

IV. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal In-
ternacional a cuja criação tenha manifestado adesão.
Nos termos da Constituição Federal, está correto
o que consta em: 

(a) I, II e IV, apenas;
(b) II e IV, apenas;
(c) I, II, III e IV;
(d) II e III, apenas;
(e) I e III, apenas.

07. Considere os seguintes crimes:

I. Tor tura;
II. Terrorismo;
III. Racismo; 
IV. Ação de grupos armados (civis ou militares) contra

a ordem constitucional e o Estado Democrático.
Nos termos da Constituição Federal brasileira, detêm
as características de “inafiançável e imprescritível”
os crimes descritos em:

(a) II e III, apenas;
(b) I, III e IV, apenas;
(c) III e IV, apenas;
(d) I e IV, apenas;
(e) I, II, III e IV.

08. Dentre as garantias constitucionais, o indivíduo,
para assegurar o conhecimento de informações
relativas à sua pessoa, constantes de bancos de
dados de entidades governamentais, poderá va-
ler-se de:

(a) Mandado de Segurança Coletivo;
(b) Mandado de Injunção;
(c) Habeas Data;
(d) Ação Popular;
(e) Ação Civil Pública.

09. De acordo com a CF, assinale a opção correta acer-
ca da perda e da suspensão de direitos políticos:

(a) A incapacidade civil relativa enseja a perda dos di-
reitos políticos;

(b) O cancelamento de naturalização por sentença de
que ainda caiba recurso acarreta a suspensão dos
direitos políticos;

(c) O cumprimento de prestação alternativa a obriga-
ção a todos imposta é causa de suspensão dos di-
reitos políticos;

(d) A condenação criminal contra a qual ainda caiba recur-
so dá ensejo à perda definitiva dos direitos políticos;

(e) A condenação pela prática de ato de improbidade
administrativa dá causa à suspensão dos direitos
políticos.

10 Nos termos da Constituição Federal, são condições
de elegibilidade para Senador, quanto à idade e à
nacionalidade, respectivamente, ter, no mínimo, 

(a) trinta e cinco anos e ser brasileiro nato;
(b) trinta anos e ser brasileiro nato;
(c) dezoito anos e ser brasileiro nato ou naturalizado;
(d) trinta anos e ser brasileiro nato ou naturalizado;
(e) trinta e cinco anos e ser brasileiro nato ou natura-

lizado.
Gabarito comentado

01 C
Art. 125, CRFB. Os Estados organizarão sua Justi-
ça, observados os princípios estabelecidos nesta
Constituição.
§ 2º Cabe aos Estados a instituição de represen-
tação de inconstitucionalidade de leis ou atos nor-
mativos estaduais ou municipais em face da Cons-
tituição Estadual, vedada a atribuição da legitima-
ção para agir a um único órgão.

02 D
Art. 102, CRFB. Compete ao Supremo Tribunal Fe-
deral, precipuamente, a guarda da Constituição, ca-
bendo-lhe:

I processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato

normativo federal ou estadual e a ação declarató-
ria de constitucionalidade de lei ou ato normativo
federal;

03 Certo
Art. 12-A, Lei 9.868/99. Podem propor a ação dire-
ta de inconstitucionalidade por omissão os legiti-
mados à propositura da ação direta de inconstituci-
onalidade e da ação declaratória de constitucionali-
dade.

04 E
Art. 103, caput, CRFB. Podem propor a ação direta
de inconstitucionalidade e a ação declaratória de
constitucionalidade...

05 C

06 A
I. As normas definidoras dos direitos e garantias fun-

damentais têm aplicação imediata. Art. 5º, § 1º,
CF

II. São gratuitas as ações de habeas corpus e habe-
as data, e, na forma da lei, os atos necessários ao
exercício da cidadania. Art. 5º, LXII, CF

III. A pequena propriedade rural, assim definida em lei,
trabalhada pela família, será, excepcionalmente,
objeto de penhora para pagamento de débitos de-
correntes de sua atividade produtiva. Art. 5º, XXVI,
CF

IV. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal
Internacional a cuja criação tenha manifestado ade-
são. Art. 5º, § 4º, CF

07 C
I. Tortura; Art. 5º, XLIII, CF
II. Terrorismo; Art. 5º, XLIII, CF
III. Racismo; Art. 5º, XLII, CF
IV. Ação de grupos armados (civis ou militares) contra

a ordem constitucional e o Estado Democrático. Art.
5º, XLIV, CF

08 C
(a) Mandado de Segurança Coletivo (art. 5º, LXX, CF);
(b) Mandado de Injunção (art. 5º, LXXI, CF);
(c) Habeas Data (art. 5º, LXXII, CF);
(d) Ação Popular (art. 5º, LXX, CF);
(e) Ação Civil Pública (art. 5º, LXX, CF).

09 E
Art. 15, CRFB. É vedada a cassação de direitos po-
líticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos ca-
sos de:

I- cancelamento da naturalização por sentença tran-
sitada em julgado;

II- incapacidade civil absoluta;
III- condenação criminal transitada em julgado, enquanto

durarem seus efeitos;
IV- recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou

prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;
V- improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

10 E
Art. 14, § 3º, CRFB. São condições de elegibilida-
de, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária; Regulamento
VI - a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presiden-

te da República e Senador;

Foi alterado o cronograma do
concurso de guarda-vidas do
Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Rio de Janeiro (CB-
MERJ), para 300 vagas mais ca-
dastro de reserva. O exame de
saúde, que seria concluído no
último domingo, 26, foi esten-
dido até esta quinta, dia 30. Até
esse dia, o organizador, Institu-
to Acesso Público, aceitará os
recursos, em seu site. O resul-
tado será publicado na data se-
guinte, 31 de julho.

A divulgação na internet da re-
lação dos aprovados no concurso

por ordem de classificação sofreu
mudança também: de 28 de julho
para 3 de agosto. Já a divulgação
do resultado final do concurso e
da homologação do resultado no
Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro (Doerj), passou de 29 de
julho para 4 de agosto.

Dessa mesma data, até o dia
8 do mesmo mês, os classifica-
dos terão de entregar os docu-
mentos necessários às nomea-
ções, que serão publicadas no
Doerj em 10 de agosto. E por
fim, o início do curso de forma-
ção também ocorrerá nesse

mesmo dia. O cronograma com
todas as retificações pode ser
visto gratuitamente na FOLHA
DIRIGIDA Online.

Os guarda-vidas - cargo de ní-
vel médio - terão remuneração
inicial de R$2.826,70, valor
acrescido de R$1 mil no perío-
do de novembro a março, em
que a escala de trabalho é refor-
çada. Dois anos é o prazo de
validade da seleção, podendo
dobrar.

SERVIÇO
Novo calendário:Novo calendário:Novo calendário:Novo calendário:Novo calendário:
www.folhadirigida.com.br

O presidente da comissão do
concurso do Tribunal de Con-
tas do Município do Rio de Ja-
neiro (TCM-Rio), José Ricardo
Pereira de Castro, é enfático:
“O candidato deve fazer desse
concurso um projeto de vida,
porque é um emprego para a
vida toda”. Dessa forma, o es-
pecialista em concursos, que
atua no planejamento de estu-
dos na área, Marcus Silva, ela-
borou, a pedido da FOLHA DI-
RIGIDA, um plano de prepara-
ção para quem deseja fazer des-
sa seleção um projeto de vida.
Na tabela, disponível nesta
página, as disciplinas passadas
pelo presidente do TCM-Rio,
Thiers Montebello, são distri-
buídas considerando uma car-
ga de 28 horas semanais.

O especialista, que também
dá aulas de Controle Externo,
acredita que dedicar-se exclu-
sivamente à seleção pode ser
uma boa tática. “Concordo
com o procurador José Ricar-
do, e entendo que o candidato
que deseja realmente ser no-
meado deve fazer esforços ex-
tras e abdicar de lazer e diver-
são”, assinalou. Marcus Silva
é hoje servidor do TCM-Rio, e
afirma que valem a pena todos
os sacrifícios pela aprovação,
pois realmente uma vaga no
tribunal é para a vida toda.

“Depois que assumi o car-
go de auditor de controle ex-
terno no tribunal, abdiquei de
nomeações em cargos como

auditor da Finep e analista da
CVM. Foram excelentes car-
gos, que conquistei por meio
de concursos públicos e que
deixei para trás para hoje es-
tar fazendo parte de uma ins-
tituição que valoriza os seus
servidores, proporciona um
excelente ambiente de traba-
lho e de convívio entre os que
lá trabalham.”

Apesar de recomendar dedi-
cação integral a esse concur-
so, Marcus alerta que o des-
canso é importante. Em pre-
parações normais, dependen-
do da rotina do candidato, o
domingo é um dia livre. No en-
tanto, o “projeto de vida TCM-
Rio” não possui um dia intei-
ro de descanso.

“É fundamental descansar o
suficiente, a fim de tratar bem
o cérebro, pois o aproveitamen-
to é muito melhor quando há
equilíbrio entre o estudo é o
descanso. Sugiro uma boa car-
ga de estudo semanal, aliada a
um descanso diário de, pelo
menos, sete horas de sono.”

Ele lembrou ainda que para
conseguir a aprovação no
TCM-Rio teve mesmo que en-

cará-lo como um projeto de
vida. “Sempre encarei concur-
sos como projetos de vida.
Com o TCM-Rio não foi dife-
rente. Abdiquei de muitas ho-
ras de lazer e de convívio fa-
miliar para estudar forte. Mas,
posso garantir que vale a pena
qualquer esforço.”

Preparativos - O tribunal
oferecerá 15 vagas de técnico,
que exige o nível médio. O ren-
dimento inicial é de
R$8.130,22 e, após três meses,
passa para R$10.578,22.

Conforme disse o presiden-
te do TCM-Rio, Thiers Monte-
bello, e confirmou José Ricar-
do, serão contratados 50 apro-
vados durante o prazo inicial
de validade, de dois anos, po-
dendo dobrar.

Por enquanto, o tribunal de-
fine a organizadora do concur-
so, e acredita-se que em agos-
to ela será divulgada. A Secre-
taria Municipal de Administra-
ção (SMA-Rio) é tida como fa-
vorita, mas não é dada como
certa. Há ainda três outras ins-
tituições no páreo, que envia-
rão suas propostas até o fim
deste mês.

Veja sugestão de plano de estudos

A expectativa é grande pela li-
beração do edital para a Funda-
ção Saúde, vinculada à Secre-
taria Estadual de Saúde do Rio
de Janeiro (SES-RJ). Espera-se
que o documento, que está sen-
do elaborado pelo Instituto
Brasileiro de Formação e Ca-
pacitação (IBFC), possa ser di-
vugado no próximo mês, tão
logo a seleção seja autorizada
pela Comissão de Programa-
ção Orçamentária e Financei-
ra do Rio de Janeiro (Copof), da
Secretaria de Estado de Fazen-

da (Sefaz-RJ). Isso porque o go-
vernador Luiz Fernando Pezão
disse recentemente que novos
certames poderão ser autoriza-
dos a partir de agosto, quando
será feita uma nova avaliação
das finanças do estado.

Estão previstas 426 vagas em
cargos dos níveis médio/técnico
e superior. Desse total, 199 deve-
rão ser para a área de Enferma-
gem, sendo 92 para técnico e 107
para enfermeiro. Também have-
rá ampla oferta para médicos, de
várias especialidades. Os salári-

os são de R$1.283,59 (médio/téc-
nico) e de R$2.546,80 (superior),
com exceção dos médicos, que
têm remuneração de R$6.442,08.
As cargas de trabalho são de 24 a
40 horas semanais.

A seleção ocorrerá por meio
de 60 questões objetivas aplica-
das na Região Metropolitana,
conforme indica a proposta en-
viada às organizadoras e obtida
com exclusividade pela FOLHA
DIRIGIDA. A contratação é pelo
regime celetista, alvo de crítica
dos sindicatos.

SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM
POR DFIN POR CEX DAD CEX POR
POR DFIN POR CEX DAD CEX POR
POR DFIN POR CEX DAD DAD POR
POR DFIN POR DFIN DAD DAD RLOG
INFO CEX DAD DFIN DCO DAD RLOG
INFO CEX DAD DFIN DCO DCO RLOG
INFO CEX DCO DFIN DCO DCO RLOG
INFO CEX DCO DFIN DCO DCO RLOG

Legenda:
POR - Português INFO - Informática
DFIN - Direito Financeiro CEX - Controle Externo
DAD - Direito Administrativo DCO - Direito Constitucional
RLOG - Raciocínio Lógico
Cada célula corresponde a 30 minutos de estudo
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PREFEITURAS

Cargos Vagas Requisitos Vencimentos
Motorista 58 Nível fundamental R$ 2.010,00

Assistente 

operacional 

2 Nível médio R$ 2.513,00 

Auxiliar operacional 4 Nível fundamental R$ 1.426,00

Consultor 

operacional 

6 Nível médio R$ 3.890,00 

Consultor de 

manutenção 

2 Nível médio R$ 3.730,00 

Fiscal de 

transportes 

16 Nível médio R$ 3.890,00 

Engenheiro de 

tráfego 

2 

Nível superior em Engenharia com 

registro no conselho regional 

R$ 4.040,73 

Assistente 

administrativo 

22 Nível médio 

R$2.211,00

 

Analista de 

sistemas 

2 

Nível superior em Ciências da 

Computação, com registro regular 

no conselho regional competente 

R$ 3.316,50 

Assessor jurídico 2 

Nível superior em Direito com 

inscrição regular na OAB 

R$ 2.251,70 

Contador 2 

Nível superior em Ciências 

Contábeis com registro regular no 

conselho regional competente 

R$ 2.455,05 

Analista de 

regulação 

4 

Nível superior em Direito, 

Administração ou Engenharia, com 

registro regular no conselho regional 

competente 

R$ 6.633,00 

Técnico de 

regulação 

4 Nível médio R$ 3.316,50 

Assistente técnico 

de analista de 

sistemas 

2 Nível médio R$ 2.700,00 

Quadro de vagas

Maricá está fechando os
últimos detalhes do concurso

REGIÃO METROPOLITANA | Maricá prepara concurso para a área de transportes

Concurso para
128 vagas. Ganhos
iniciais variam de
R$1.426 a R$6.633

Saúde-Rio: SinMed apoia
abertura de novo concurso

DÉFICIT | Jorge Darze diz que há grande carência

Secretário municipal de
Saúde, Daniel Soranz já
anunciou concurso
para várias carreiras

A Secretaria Municipal de
Saúde do Rio de Janeiro (SMS-
Rio) prepara novo concurso,
com previsão de abertura até
o fim deste ano. De acordo
com o anúncio feito pelo ti-
tular da pasta, Daniel Soranz,
a intenção é que a publica-
ção do edital ocorra nos pró-
ximos meses. “O concurso será
destinado a várias carreiras,
em vários níveis de escolari-
dade. As funções que, hoje,
apresentam déficit de servido-
res serão contempladas.”

O setor de Recursos Huma-
nos (RH) da secretaria está
mapeando os cargos vagos e
elaborando o novo formato
do concurso, para que ele possa
estar adequado ao plano de
cargos. Os cargos que serão
incluídos na seleção ainda não
foram informados, o que deve
ocorrer em breve. No entan-
to, é provável que médicos,
enfermeiros e técnicos de en-
fermagem, funções com forte
demanda por novos profissi-
onais, sejam contemplados.

O presidente do Sindicato
dos Médicos do Rio de Janei-
ro (SinMed), Jorge Darze, con-
firma a questão da carência
de servidores na rede munici-
pal. “Há déficit em praticamente
todas as funções. Tratando-se
dos médicos, faltam profissi-

onais principalmente nas es-
pecialidades de Anestesia, Neu-
rocirurgia e Cirurgia Vascular.
E, com toda a certeza, a área
de Enfermagem também apre-
senta uma forte carência”, afir-
ma o sindicalista.

O novo plano de cargos é um
ponto fundamental para Jorge
Darze. Segundo o presidente do
SinMed, esta é a melhor forma
de garantir a permanência dos
servidores. “Os salários incom-
patíveis e a desvalorização de-
corrente acabam afastando os
profissionais. Além disso, a pre-
feitura, muitas vezes, desrespei-
ta o servidor, retirando-o das
unidades federais que são mu-
nicipalizadas e terceirizando os
seus serviços. Por isso, parabe-
nizo o secretário pela iniciativa
de abrir uma nova seleção.”

Jorge Darze aponta carência de
médicos em várias especialidades,
além da área de Enfermagem

A Empresa Pública de
Transportes (EPT) de Mari-
cá, na Região Metropolita-
na do Rio, está fechando os
último detalhes do primei-
ro concurso de sua história.
A autarquia vai oferecer 128
vagas imediatas, distribuí-
das por cargos de todos os
níveis de escolaridade, além
da formação de cadastro de
reserva.

“Nós observamos os con-
cursos antigos dos municí-
pios vizinhos e percebemos
que o candidato faz a pro-
va, passa e, na empolgação
de emprego público, toma
posse do cargo, mas não se
adapta, mesmo que este não
tenha custo de transporte
dentro do município. En-
tão, o cadastro de reserva
foi planejado principalmen-
te para casos de desistência”,
explicou o presidente da
EPT-Maricá, Luiz Carlos dos
Santos.

O cronograma do concur-
so é um dos tópicos que ain-
da está em discussão, mas a
organizadora, Iesap, confir-
ma a publicação do edital
na primeira quinzena de

agosto. A previsão dada para
o período das inscrições está
mantida, do dia 10 a 31 de
agosto. Será cobrada uma
taxa que varia conforme o
nível de escolaridade do
cargo. Haverá isenção para
as pessoas hipossuficientes
e inscritas no CadÚnico.

Os vencimentos iniciais
dos cargos variam de
R$1.426 a R$6.633, para
carga de trabalho de 40
horas semanais, exceto nos
casos em que os profissio-
nais trabalharão sob o regi-
me de escala. Além do salá-
rio, os aprovados terão di-
reito a vale-transporte e gra-
tificação (apenas para os car-
gos de nível superior, que
são cinco, com exceção da
função de analista de regu-
lação). Segundo o presidente
da autarquia, todos os con-
cursados terão a oportuni-
dade de traçar um plano de
carreira dentro da empresa,
conforme o desempenho e
o tempo de trabalho.

Todos os candidatos rea-
lizarão prova objetiva, que
devem acontecer em novem-
bro. Ainda não se tem in-
formações sobre o número
de questões e disciplinas co-
bradas. Os exames de níveis
médio e superior serão apli-
cados em dias distintos, dan-
do ao candidato a oportu-

nidade de se inscrever em
mais de uma função.

Para os inscritos no car-
go de motorista, que tem
oferta de 58 vagas, haverá
um curso de formação, de
caráter eliminatório, onde

será exigida a carteira de ha-
bilitação na categoria D pro-
fissional. Também serão apli-
cadas prova discursiva e ava-
liação de títulos aos candi-
datos ao cargo de assessor
jurídico.
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Mesquita programa concurso
para Educação e outras áreas

HHHHHISISISISISTÓRICOTÓRICOTÓRICOTÓRICOTÓRICO     | Último concurso foi realizado em 2012

Expectativa é que
parte das vagas seja
para professor.
Oferta em definição

Queimados: edital vai
sofrer um pequeno atraso

DDDDDAAAAATTTTTAAAAA     | A princípio, provas objetivas serão no dia 27 de setembro

Seleção para 314
vagas estava prevista
para sair na
quarta-feira, dia 29

Nível Fundamental 
AGENTE  

COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR DE CUIDADOR MONITOR DE OFICINA 

Nível Médio 

AUXILIAR DE CRECHE CUIDADOR 
CUIDADOR DE ALUNOS 

PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS 

CUIDADOR – RESIDÊNCIA 
TERAPÊUTICA 

INSPETOR DE DISCIPLINA INTÉRPRETE DE LIBRAS 
TÉCNICO EM 

ELETROENCEFALOGRAMA 
GUARDA AMBIENTAL 

GUARDA MUNICIPAL    

Nível Superior 

MÉDICO ANGIOLOGISTA MÉDICO CARDIOLOGISTA MÉDICO CLÍNICO GERAL MÉDICO COLPOSCOPISTA 

MÉDICO DERMATOLOGISTA MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 
MÉDICO 

GASTROENTEROLOGISTA 
MÉDICO 

GINECOLOGISTA/OBSTETRA 

MÉDICO INFECTOLOGISTA MÉDICO MASTOLOGISTA MÉDICO NEUROPEDIATRA MÉDICO NEUROPISIQUIATRA 

MÉDICO 
OTORRINOLARINGOLOGISTA 

MÉDICO PEDIATRA MÉDICO PROCTOLOGISTA MÉDICO PSIQUIATRA 

MÉDICO PNEUMOLOGISTA 
 

MÉDICO REUMATOLOGISTA 
MÉDICO 

ULTRASSONOGRAFISTA 
MÉDICO UROLOGISTA 

CIRURGIÃO DENTISTA 

CIRURGIÃO DENTISTA  COM 
ESPECIALIZAÇÃO EM 

CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA 
BUCOMAXILO FACIAL 

CIRURGIÃO DENTISTA 
ENDODONTISTA 

 

CIRURGIÃO DENTISTA 
COM ESPECIALIZAÇÃO EM 

ODONTOLOGIS PARA PACIENTES 
COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

CIRURGIÃO DENTISTA 
PERIODONTISTA 

FONOAUDIÓLOGO MUSICOTERAPIA PSICOPEDAGOGO 

TERAPEUTA OCUPACIONAL    

Veja relação de cargos do concurso

NÍVEL MÉDIO 

CARGO PRÉ REQUISITO 
VAGAS 

IMEDIATAS 
VAGAS 

PCD 
CADASTRO 
RESERVA 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
VALOR DA 
INSCRIÇÃO 

AGENTE DE 

TRÂNSITO 

ENSINO MÉDIO COMPLETO. TER, NO 

MÍNIMO, 1,65M. DE ALTURA, PARA O 

SEXO MASCULINO (DESCALÇO), E, 

PARA O SEXO FEMININO, 1,60 M. NO 

MÍNIMO (DESCALÇO).  CNH 

CATEGORIA “A/B” TER APTIDÃO FÍSICA 

NECESSÁRIA PARA O BOM 

DESEMPENHO DA FUNÇÃO E PERFIL 

PSICOLÓGICO 

38 2 120 

12X36 HORAS OU A 

CRITÉRIO DA 

ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

R$ 1,019,00 R$ 52,00 

CONTROLADOR 

DE TRÁFEGO 

ENSINO MÉDIO COMPLETO. TER, NO 

MÍNIMO, 1,65M. DE ALTURA, PARA O 

SEXO MASCULINO (DESCALÇO), E, 

PARA O SEXO FEMININO, 1,60 M. NO 

MÍNIMO (DESCALÇO). CNH CATEGORIA 

“A/B” TER APTIDÃO FÍSICA 

NECESSÁRIA PARA O BOM 

DESEMPENHO DA FUNÇÃO E PERFIL 

PSICOLÓGICO 

4 - 12 

12X36 HORAS OU A 

CRITÉRIO DA 

ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

R$ 945,00 R$ 52,00 

GUARDA CIVIL 

AMBIENTAL 

ENSINO MÉDIO COMPLETO. TER, NO 

MÍNIMO, 1,65M. DE ALTURA, PARA O 

SEXO MASCULINO (DESCALÇO), E, 

PARA O SEXO FEMININO, 1,60 M. NO 

MÍNIMO (DESCALÇO). CNH CATEGORIA 

“A/B” TER APTIDÃO FÍSICA 

NECESSÁRIA PARA O BOM 

DESEMPENHO DA FUNÇÃO E PERFIL 

PSICOLÓGICO. 

4 - 12 

12X36 HORAS OU A 

CRITÉRIO DA 

ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

R$ 802,00 R$ 52,00 

GUARDA CIVIL 

MUNICIPAL 

ENSINO MÉDIO COMPLETO. TER, NO 

MÍNIMO, 1,65M. DE ALTURA, PARA O 

SEXO MASCULINO (DESCALÇO), E, 

PARA O SEXO FEMININO, 1,60 M. NO 

MÍNIMO (DESCALÇO).  CNH 

CATEGORIA “A/B” TER APTIDÃO FÍSICA 

NECESSÁRIA PARA O BOM 

DESEMPENHO DA FUNÇÃO E PERFIL 

PSICOLÓGICO 

142 8 450 

12X36 HORAS OU A 

CRITÉRIO DA 

ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

R$ 802,00 R$ 52,00 

NÍVEL SUPERIOR 

CARGO PRÉ REQUISITO 
VAGAS 

IMEDIATAS 
VAGAS 

PCD 
CADASTRO 
RESERVA 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
VALOR DA 
INSCRIÇÃO 

FISCAL DE 

ORDEM PÚBLICA 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM 

DIREITO OU CONTABILIDADE 

4 - 12 

40 HORAS 

SEMANAIS 

R$1,410,00 R$ 76,00 

Quadro de vagas

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições: www.ibeg.org.br
Posto de Atendimento: Fazenda
Caxias, Seropédica, onde há
computadores disponíveis, das 9h às
12h ou das 13h às 16h

Seropédica: prazo aberto
para 792 vagas de 2º grau

PPPPPROCEDIMENTOROCEDIMENTOROCEDIMENTOROCEDIMENTOROCEDIMENTO     | Inscrições até 9 de agosto pelo site do Ibeg

Auditor atrai mais
candidatos em Caxias

CCCCCRONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMA     | Locais de prova serão divulgados em 6 de agosto

Itaguaí: concurso para
guarda municipal. 2º grau

EEEEEXPECTXPECTXPECTXPECTXPECTAAAAATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA     | Oferta de vagas é esperada para os próximos dias

Araruama: gabaritos saem
nesta terça-feira, dia 28

CCCCCONSULONSULONSULONSULONSULTTTTTAAAAA     | Respostas poderão ser conferidas na FD Online

A Prefeitura de Mesquita,
município vizinho de Nova Igua-
çu, na Baixada Fluminense, já
programa a abertura de concurso
para as secretarias de Educação,
Cultura, Turismo, Assistência
Social e Esporte e Lazer. A ofer-
ta de vagas ainda está sendo de-
finida, assim como a organiza-
dora da seleção.

Embora os cargos ainda não
tenham sido informados, a ex-
pectativa é que parte das vagas
seja para professor, função que
possui sempre a maior necessi-

dade de pessoal na área de Edu-
cação. Espera-se que, nos próxi-
mos dias, a prefeitura informe
mais detalhes da seleção.

O último concurso foi reali-
zado em 2012, para 187 vagas
em diversos cargos dos níveis
médio e superior. Os salários
variavam de R$988,76 a
R$2.809 com carga horária de
trabalho de 16 a 44 horas.

Para o nível superior, as opor-
tunidades foram para advogado
(feminino), analista de orça-
mento e finanças, analista de
sistemas, arquiteto, arquivista,
assistente social (feminino),
auditor de controle interno, bi-
bliotecário, comunicador soci-
al, contador, engenheiro civil,
engenheiro florestal, pedagogo

social (feminino), psicólogo (fe-
minino), procurador munici-
pal, professor I de educação ar-
tística (música) e professor II de
educação especial.

Já para o nível médio e mé-
dio/técnico, as vagas foram para
agente administrativo, fiscal
ambiental, fiscal de obras, fiscal
de posturas, fiscal de tributos,
técnico ambiental, técnico de
contabilidade, técnico em edi-
ficações, técnico em informática
e técnico tributarista.

Todos candidatos foram ava-
liados por meio de prova obje-
tiva. Alguns cargos tiveram tam-
bém avaliação de títulos, prova
prática, discursiva e avaliação
física. A organizadora foi a Fun-
dação BioRio.

Seleção também
deverá contemplar
diversos outros
cargos da prefeitura

Situada na Baixada Fluminen-
se, a Prefeitura de Itaguaí já traba-
lha na abertura de concurso. Os
principais detalhes da seleção
ainda não foram informado, po-
rém já se sabe que o cargo de guar-
da municipal, que exige nível
médio completo, deverá ser con-
templado, segundo informou a
Secretaria de Administração.

A expectativa é de que, nos pró-
ximos dias, a Prefeitura de Itaguaí
possa anunciar a oferta de vagas,
os cargos que serão contemplados,
bem como o mês em que o edital
deverá ser divulgado. Ainda não se
sabe se já foi dado início ao pro-
cesso de escolha da organizadora.

No último concurso, reali-
zado em 2011, foram ofereci-
das 2.083 vagas, distribuídas
por diversos cargos dos níveis
fundamental, médio e superi-
or, nas áreas fiscal, auditoria,
tributária, educação, saúde e
administrativa.

A remuneração variava de R$545
a R$2.946, para carga de trabalho que
oscilava de 16 a 40 horas semanais.
A taxa de inscrição foi de R$35 a R$75.
Já para o cargo de guarda munici-
pal, que exigia apenas o nível mé-
dio, a remuneração era de R$545,
para  carga de 40 horas semanais.
Os candidatos foram avaliados por
meio de prova objetiva com 40 ques-
tões nas disciplinas Língua Portu-
guesa, Matemática e Conhecimen-
tos Gerais e Locais, além de avalia-
ção de capacitação física, avaliação
de títulos e exame admissional. A or-
ganizadora foi a Cepuerj.

O concurso visando à contrata-
ção de 64 servidores de nível su-
perior na Prefeitura de Duque de
Caxias, na Baixada Fluminense,
registrou 1.646 inscritos, de acordo
com a Assessoria de Imprensa do
Instituto Brasileiro de Educação e
Gestão (Ibeg), o organizador.

Ainda segundo o setor, são 422
pessoas disputando as vagas de
analista ambiental (oito oportuni-
dades), 346 de fiscal do Procon

(16), 26 de analista de obras públi-
cas (quatro), 196 de analista de edi-
ficações (20) e 656 de auditor-fis-
cal tributário (16). Os locais de pro-
va serão divulgados em 6 de agos-
to, no site da banca, e a avaliação
ocorrerá no dia 16 do mesmo mês.

Educação - Já na seleção para 801
vagas na área da Educação de Ca-
xias, os gabaritos oficiais definiti-
vos, que estavam previstos para
sair na última segunda-feira, dia 27,

não foram publicados até o fecha-
mento desta edição. A Consulplan,
organizadora, ainda não informou
quando isso ocorrerá, e nem quan-
do será divulgado o resultado pro-
visório dos exames discursivos.
Qualquer novidade será publica-
da na FOLHA DIRIGIDA Online.

SERVIÇO
Cartão de confirmação: http://
ibeg.org.br/

A Prefeitura de Seropédica ain-
da inscreve no concurso para a área
de Segurança e Ordem Pública, até
o dia 9 de agosto, no site do Ibeg,
organizador. Das 808 vagas ofe-
recidas, 202 são imediatas e 606
em cadastro de reserva. Desse to-
tal, 600 (além da formação de
cadastro de reserva) são para o
cargo de guarda municipal, que
exige apenas o nível médio.

Aos candidatos que não possu-
em internet, a opção é se dirigir
ao posto de atendimento, onde
há computadores, de segunda a
sexta, das 9h às 12h ou das 13h
às 16h. O prazo de inscrição, neste

caso, vai até o dia 7 de agosto,
uma sexta-feira. O valor da taxa
é de R$52 (médio) ou R$76 (su-
perior), podendo ser pago até o
dia 10 de agosto.

Há também 192 oportunida-
des, de nível médio, para os car-
gos de agente de trânsito, contro-
lador de tráfego e guarda civil
ambiental. No nível superior, são
16 vagas, sendo quatro imedia-
tas, para fiscal de ordem públi-
ca. Os vencimentos variam de
R$802 a R$1.019.

Os candidatos serão avaliados por
prova objetiva, marcada para o dia
20 de setembro. Serão 40 questões

de Língua Portuguesa, Informática, Co-
nhecimentos Gerais e do município
e Conhecimentos Específicos. Haverá,
ainda, teste de capacidade física (ex-
ceto para os cargos de controlador de
tráfego e fiscal de ordem pública), in-
vestigação social, exame médico e to-
xicológico, avaliação psicológica e
curso de formação. As três últimas
não incluem o cargo de fiscal.

O edital do concurso para 314
vagas na Prefeitura de Queima-
dos, que estava previsto para sair
na próxima quarta-feira, dia 29,
sofrerá um pequeno atraso, se-
gundo informou o Cepuerj, or-
ganizador da seleção. Com isso,
o prazo de inscrição, que iria de
3 de agosto a 3 de setembro,
deverá ser alterado. A expecta-
tiva é de que o documento pos-
sa ser liberado no início do pró-
ximo mês.

Segundo o Cepuerj, o atraso
na publicação deve-se a algumas

mudanças solicitadas pela Pre-
feitura de Queimados. A expec-
tativa é de que, nos próximos
dias, o organizador possa anun-
ciar o novo cronograma da se-
leção. A princípio, as provas
objetivas estão previstas para 27
de setembro, mas as disciplinas
que serão cobradas ainda não
foram divulgadas.

Do total de oportunidades,
serão oferecidas 96 vagas para
nível fundamental, 177 para o
médio e 41 para o superior, dis-
tribuídas pelas áreas de Meio
Ambiente, Segurança, Assistên-
cia Social, Saúde e Educação.

No nível fundamental, have-
rá oportunidades nas funções
de auxiliar administrativo e
agente comunitário de saúde.

No nível médio, haverá vagas
para guarda municipal, guarda
ambiental, auxiliar de creche,
cuidador de alunos, inspetor de
disciplina, entre outros. Já no
nível superior, as oportunida-
des serão para médico em vá-
rias especialidades, cirurgião
dentista, fonoaudiólogo, entre
outros. Os salários ainda não
foram divulgados.

A taxa de inscrição continua
a mesma, de R$30 (fundamen-
tal), R$50 (médio) ou R$100
(superior). O prazo de valida-
de do concurso deverá ser de
dois anos, podendo ser prorro-
gado por igual período. As con-
tratações deverão ocorrer pelo
regime estatutário, que assegura
estabilidade no emprego.

Os gabaritos preliminares
das provas objetivas do con-
curso para a Prefeitura de Ara-
ruama, aplicadas no último
domingo, dia 26, estão previs-
tos para serem divulgados
nesta terça, dia 28. Tão logo a
Funcab (organizadora) libere
as respostas, elas poderão ser
consultadas na FOLHA DIRI-
GIDA Online.

O candidato que discordar
de algum gabarito poderá
apresentar recurso, devida-
mente fundamentado, infor-
mando as razões pelas quais
discorda da resposta ou con-
teúdo da questão. O recurso
deverá ser dirigido à organi-
zadora dentro do prazo de dois
dias úteis após a divulgação.

Sendo assim, o formulário es-
tará disponível, no site da
banca, a partir das 8h desta
quarta-feira, dia 29, até as
23h59 de quinta-feira, dia 30.

No dia 2, as provas serão apli-
cadas aos candidatos a moto-
rista, guarda civil, locutor, téc-
nico (todas as áreas), moni-
tor de transporte escolar, fis-
cal de tributos, topógrafo, cui-
dador, farmacêutico, fisiotera-
peuta, orientador educacio-
nal, social e pedagógico, fo-
noaudiólogo, professor I e II,
psicopedagogo, engenheiro,
arquiteto, museólogo e procu-
rador jurídico. De acordo com
o cronograma oficial, a con-
sulta ao local de prova já está
disponível.

Em relação aos cargos de ad-
vogado e de procurador, uma
liminar suspendeu a realiza-
ção do concurso devido ao
salário oferecido (R$788),
abaixo do piso estabelecido
por lei (R$2.432,72). A sele-
ção terá ainda a aplicação de
provas prática e de títulos para
alguns cargos. São disponibi-
lizadas 1.727 vagas iniciais a
todos os níveis de escolarida-
de, com remunerações de até
R$1.536. O concurso terá va-
lidade de dois anos, podendo
dobrar.

SERVIÇO
Gabaritos:
www.folhadirigida.com.br
Recursos e local de prova:
www.funcab.org
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EDUCAÇÃO

Educação

Dívidas do ano passado
e aumento de custos
em 2015 agravaram
impacto dos cortes

A um mês em greve, UFRJ
espera dívida de R$325 milhões

IMPASSE | Paralisação não tem perspectiva de acabar no curto prazo

PRAZO | Inscrições abertas a partir do próximo dia 3 de agosto

Resolução da
prova na FOLHA
DIRIGIDA ONLINE

AFA | OFERTA | São oferecidas ao todo 941 vagas

Faetec: prazo aberto para
diversos cursos gratuitos

Iniciada há pouco mais de um
mês, a greve na Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ)
não tem perspectiva de ser encer-
rada de imediato. Isto porque, até
agora, pouco avançaram as ne-
gociações entre o governo e o Fó-
rum dos Servidores Públicos Fe-
derais, que engloba várias enti-
dades representantes do funcio-
nalismo, entre elas, o Sindicato
Nacional de Docentes das Insti-
tuições de Ensino Superior (An-
des-SN). Enquanto o Ministério
do Planejamento ofereceu rea-
juste de 21,5% (5,5% em 2016,
5% em 2017, 4,75% em 2018 e
4,5% em 2019), os grevistas que-
rem os 21,5% apenas para 2015.

A greve na UFRJ está longe do
fim também por conta da situ-
ação da universidade. Em fun-
ção dos cortes promovidos pelo
governo federal no orçamento
da educação, estima-se que a
universidade termine este ano

com déficit de R$325 milhões.
O cenários em relação às con-
tas da federal foi apresentado em
comunicado feito pelo coman-
do de greve local.

Segundo o texto, previsão
atual das despesas para o ano
de 2015 é de R$696 milhões.
No entanto, os recursos previs-
tos no orçamento, por conta
do corte de gastos, são de R$371
milhões, além dos R$ 67 mi-
lhões de recursos próprios. A
diferença resulta nos R$325
milhões estimados.

Além do corte orçamentário,
que atinge 47% das verbas para
investimento e 10% para as de
custeio, outros fatores complica-
ram a execução orçamentária
deste ano na instituição. Estima-
se que R$62 milhões liberados
este ano tenham sido usados para
quitar dívidas do ano passado.

No primeiro semestre, o en-
tão reitor Carlos Levi já salien-
tava que a UFRJ deixou de re-
ceber cerca de R$60 milhões e
que esta seria uma das causas
da falta de pagamento a firmas
terceirizadas, que gerou levou
a universidade e o colégio de

aplicação a não funcionarem
em vários dias deste ano. “Sendo
assim, o ano de 2015 já se ini-
ciou com um orçamento limi-
tado, tanto pela demanda oriun-
da do crescimento dos últimos
anos, quanto pela necessidade
de cobrir déficit do ano anteri-
or”, informa um dos trechos da
nota divulgada pelo comando
local de greve.

Outro problema é o fato de
algumas dotações orçamentári-
as terem, na prática, valores aci-
ma do inicialmente previsto.
Um dos casos é o do fornecimen-
to de energia elétrica, um dos
serviços que mais sofreu reajuste
de tarifas no país. De acordo com
a proposta orçamentária, a pre-
visão inicial de gasto era de R$23
milhões, mas já passou para
R$48 milhões. Só nesse caso, o
déficit é de R$25 milhões. Se-
gundo informações da nota
emitida pelo comando local de
greve, a mesma necessidade de
ampliar a previsão se deu no
caso dos gastos com a limpeza
(de R$32 milhões para R$53
milhões, perfazendo um déficit
de R$21 bilhões).

Fies: inscrições começam
na próxima segunda, dia 3

PRAZO | Procedimentos poderão ser feitos até quinta, dia 6

O Instituto de Aplicação Fer-
nando Rodrigues da Silveira, o
Colégio de Aplicação da Univer-
sidade do Estado do Rio de Janei-
ro (Cap-Uerj), divulgou edital para
o processo seletivo de 2016, cujas
inscrições começam em 3 de agos-
to. Ao todo são 60 vagas para o 6º
ano do ensino fundamental. Po-
dem participar da seleção, alunos
nascidos a partir de 1º de janeiro
de 2003 e que tenham concluído
ou estejam em fase de conclusão
do 5º ano do ensino fundamen-
tal. O prazo vai até 8 de setembro.

No processo seletivo do colégio
há reserva, conforme lei, pelo sis-
tema de cotas. A distribuição das
vagas para esse concurso ficou da
seguinte forma: 17 vagas para
ampla concorrência, 12 para es-
tudantes da rede pública, 12 para
negros, índios e pardos, 3 para

portadores de deficiência, 8 para
filhos de professores da Uerj, e, por
fim, 8 para funcionários da Uerj.

As inscrições deverão ser rea-
lizadas, exclusivamente, pela in-
ternet. Será preciso enviar uma
foto de rosto, frontal, recente, fun-
do claro, utilizando arquivo no
formato “.jpg”, e tamanho máxi-
mo de 100KB. Em seguida, o res-
ponsável deverá imprimir e qui-
tar o boleto no valor de R$95, re-
ferente à taxa de inscrição, até o
dia 9 de setembro. O prazo para
solicitação de isenção do paga-
mento já encerrou e o resultado
será divulgado no dia 31 de julho,
no site do Cap-Uerj.

O responsável que não enviar
a foto pela internet deverá impri-
mir o requerimento de inscrição,
colar uma foto 3 x 4 recente do
candidato e entregá-lo no Labora-

tório de Informática da Uerj, no
campus Maracanã, das 10h às 16h,
nos dias úteis. Quem desejar con-
correr pelo sistema de cotas pre-
cisará entregar a documentação
comprobatória de carência soci-
oeconômica, em envelope lacra-
do, no mesmo local e horário.

O cartão de confirmação da
inscrição, com o local e horá-
rio da prova, será disponibiliza-
do no site do Cap-Uerj, entre os
dias 19 e 26 de outubro. O exa-
me está previsto para 8 de no-
vembro. Serão aplicadas 40
questões discursivas de Portugu-
ês e 40 de Matemática, além de
uma Redação. O resultado final
do concurso tem data definida
para o dia 2 de dezembro.

A pedido da FOLHA DIRIGI-
DA, os professores do Sistema
Elite de Ensino, especializado
em concursos da área militar, re-
solveram as questões da prova
da primeira etapa do concurso
para a Academia da Força Aérea
(AFA), realizada no último do-
mingo, dia 26. Toda a resolução
pode ser consultada na FOLHA
DIRIGIDA Online.

A divulgação do gabarito ofi-
cial provisório está prevista para
ocorrer a partir desta terça-feira,
dia 28 de julho. Quem discordar
de alguma resposta oficial ou
considerar que algum enunciado
conduziu o candidato ao erro po-
derá apresentar recurso na quar-
ta-feira, dia 29, e na quinta-fei-
ra, dia 30. O formulário de apre-
sentação do recurso pode ser en-
contrado no site da FAB ou da Es-
cola Preparatória de Cadetes do
Ar (EPCAr).

O gabarito final, já consideran-
do as análises das contestações,
só será liberado no dia 10 de agos-
to. Já o resultado final da primei-
ra fase está previsto para 10 de
setembro. Nas etapas seguintes,
o concurso ainda prevê exame
médico, avaliação psicológica,
teste de condicionamento físico
a análise de documentos.

O Sistema Elite de Ensino,
que resolveu a prova para a AFA,
faz parte da Eleva Educação,
holding de educação que reú-
ne também os colégios Pensi
(RJ) e Coleguium (MG). O gru-
po possui quatro entre as vin-
tes melhores escolas do ENEM.

SERVIÇO
www.fab.mil.br
concursos.epcar.aer.mil.br

A Fundação de Apoio à Esco-
la Técnica (Faetec) está com ins-
crições abertas, até 3 de agosto,
para cursos técnicos de nível
médio em todo o Rio. São, ao
todo, 941 vagas em áreas como
Administração, Logística, Infor-
mática, Eletrônica, Análises
Clínicas, Telecomunicações,
Enfermagem, entre outros. A
seleção acontecerá por sorteio
público e o resultado sairá no dia
11 do mesmo mês.

As inscrições são gratuitas e
devem ser feitas pela internet.
As oportunidades estão dividi-
das em duas modalidades: sub-
sequente, para quem concluiu
o ensino médio, e concomi-
tância externa, destinadas aos
que terminaram o ensino fun-
damental e estejam matricu-

lados no 2º ano do ensino
médio. O primeiro tem dura-
ção de um ano e meio e pro-
porciona ao candidato fazer
somente o técnico. Já no se-
gundo, o aluno realiza o cur-
so técnico ao mesmo tempo em
que cursa o ensino médio.

As oportunidades estão dis-
tribuídas nas unidades da Fae-
tec instaladas na capital do Rio
de Janeiro e nos municípios de
Duque de Caxias, Niterói, Sa-
quarema, Campos dos Goyta-
cazes, Nilópolis, São João de
Meriti, Três Rios, Resende,
Macaé, Santo Antônio de Pá-
dua, Paracambi, Barra Mansa,
Itaboraí e Volta Redonda.

Cap-Uerj: 60 vagas para o 6º
ano do ensino fundamental

MEC exige, entre
outras coisas, nota
mínima de 450 no
Enem para participar

O Ministério da Educação
(MEC) divulgou, na segunda-
feira, dia 27, o edital com as
informações e regras da edição
do segundo semestre do Fundo
de Financiamento Estudantil
(Fies). As inscrições começam
na próxima segunda-feira, dia 3
de agosto, e seguem até as
23h59min da quinta-feira, 6.

Para participar da seleção, os
estudantes precisam atender aos
seguintes critérios: não ter con-
cluído o ensino superior e pos-
suir renda familiar mensal bru-
ta per capita de até dois salários-
mínimos e meio. Além disso, o
candidato deve ter participado do
Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem), a partir de 2010, e
ter obtido média aritmética das
notas nas provas igual ou supe-
rior a 450 pontos.

Os professores da rede públi-
ca de ensino, integrantes do qua-

dro permanente da instituição,
estão isentos de cumprir tais re-
quisitos, salvo inscrevam-se em
cursos de Licenciatura, Normal
Superior ou Pedagogia. Quem
terminou o ensino médio antes
de 2010 não precisa cumprir a
exigência de participação no
Exame, porém, precisa preen-
cher os outros dois requisitos.

Ao se inscrever, por meio da
página do Sistema de Seleção do
Fies (Fies-Seleção), os interessados
informarão dados pessoais como
CPF, endereço de e-mail válido e
ano de conclusão do ensino mé-
dio, bem como a opção de vaga,
local, curso e turno na referida
instituição de ensino. Só há a pos-
sibilidade de inscrição em um
único curso e turno de graduação
dentre os ofertados. Enquanto o
prazo estiver aberto, será possível
alterar as opções e também efetu-
ar o seu cancelamento.

Aqueles que fizeram o Enem
serão classificados na ordem
decrescente de acordo com as
notas obtidas. Caso haja empa-
te, o critério adotado obedece-
rá a seguinte ordem: nota da

Redação, nota da prova de Lin-
guagens, de Matemática, de Ci-
ências da Natureza e, por fim, a
nota de Ciências Humanas. Já
os docentes e concluintes do
ensino médio antes de 2010 te-
rão a classificação feita por um
cálculo ascendente que levará
em consideração critérios de
renda, raça, grupo familiar, pro-
fissão e rede de ensino na qual
os candidatos estudaram. Nes-
te grupo, terão prioridade quem
possuir menor renda familiar
bruta mensal, os autodeclarados
pretos, pardos ou indígenas e os
que estudaram na rede pública.

O resultado da pré-seleção
estará disponível no site do sis-
tema no dia 10 de agosto, as-
sim como a lista de espera dos
não convocados. Após esta di-
vulgação, os pré-selecionados
na chamada única do progra-
ma, têm entre os dias 13 e 22
de agosto para finalizarem o
processo de contratação do fi-
nanciamento.

SERVIÇO
www.cap.uerj.br

coluna do professor DIEGO SANTOS (INTERINO)
diego.santos@folhadirigida.com.br

Na UFF, professores destacam
avanços obtidos com a greve

Docentes da Universidade
Federal Fluminense (UFF) co-
memoraram os resultados po-
sitivos alcançados com a gre-
ve, durante a assembleia ge-
ral realizada na última sexta,
dia 24. Na reunião, foram apre-
sentadas cópias dos contratos
firmados entre a universidade
e as empresas terceirizadas,
assim como seus aditivos e
execuções orçamentárias.

Outro fator positivo, na visão
dos docentes, foi a mudança de
postura do governo em relação
a greve, que agora já acena
com a possibilidade de nego-
ciar com a categoria. A catego-
ria também ficou satisfeita com
a decisão tomada pelo Conse-
lho de Ensino e Pesquisa (CEP)

de adiar o início das aulas,
manter o sistema de lançamen-
to das notas aberto e ainda de-
liberar a criação de uma propos-
ta de calendário para reposição
das aulas, caso a greve termi-
ne. Apesar dos pontos positi-
vos, a classe decidiu pela inten-
sificação e continuidade da pa-
ralisação.

Durante a plenária, foi apre-
sentada a proposta de reajus-
te de 21% parcelados em qua-
tro anos feita pelo governo fe-
deral, que não interessou a
classe. Os docentes alegam
que o aumento não leva em
consideração as perdas infla-
cionárias e ainda enfatizaram
que as reivindicações não se
limitam a questão salarial.

Educação superior: professores
farão assembleia em 10 de agosto

Os professores da educação
superior do Rio de Janeiro reali-
zarão uma assembleia para defi-
nir o pedido de reajuste salarial. O
evento faz parte da Campanha
Salarial de 2015 e acontecerá em
10 de agosto, às 18h, na Sede
Centro do Sindicato dos Professo-
res do Município do Rio de Janei-
ro e Região (Sinpro-Rio).

Na última plenária, realizada em
maio deste ano, os professores
não aceitaram a oferta dos patrões
de pagarem o INPC em duas par-
celas de 4,25% e decidiram aguar-
dar a elaboração de uma nova
proposta de reajuste. A expecta-
tiva para a próxima assembleia é
de novidades sobre o andamento
das negociações.

O conselho responsável pela
campanha salarial já pede a inten-
sificação da mobilização desde a
segunda plenária, realizada em abril.
Na ocasião, os professores pedi-
ram a adesão de mais profissionais
e participação do alunado na cau-
sa. Além disso, os docentes deba-
teram sobre novas estratégias para
o ensino superior e também denun-
ciaram irregularidades no setor.

A mobilização dos professores da
educação superior começou em
março. Já no primeiro encontro, a
categoria incluiu na pauta reivindica-
ções sobre as licenças maternida-
des e paternidades, concessão de
férias trabalhistas e multa por atraso
de salários, além da aprovação da
luta por um reajuste salarial de 10%.

O presidente da
Confederação Nacional
dos Trabalhadores em
Educação (CNTE),
Roberto Leão, foi eleito
vice-presidente Mundial
da Internacional da
Educação (IE). Ele foi
escolhido durante o 7º
Congresso da entidade,
entre 21 a 26 de julho.
Membros da Confedera-
ção Nacional dos
Trabalhadores em
Estabelecimentos de
Ensino (Contee) também
estiveram presentes.

Durante o encontro, foi
discutida uma agenda
comum de estratégias
para garantir uma
educação pública de
qualidade e a valoriza-
ção dos trabalhadores
em educação. A mer-
cantilização do setor
esteve no centro dos
debates. “Os trabalhado-
res em educação de
todo o mundo saem com
mais energia para lutar
contra a privatização”,
comentou Leão, que
substitui Juçara Viera,
ex-presidente da CNTE.
O evento aconteceu em
Ottawa, capital do
Canadá, e reuniu cerca
de 1700 pessoas de 170
países.

CNTE e Contee
em congresso
mundial de
educação

SERVIÇO
www.faetec.rj.gov.br

SERVIÇO
http://fiesselecao.mec.gov.br



FOLHA DIRIGIDA
28 de julho a 3 de agosto de 2015

16 EDUCAÇÃO

anotações
ENTRELINHAS

 Pensamento: “A amizade é um amor que nunca
morre.” (Mário Quintana)

Exame do CFC
Não é só a prova unificada da OAB
que mobiliza milhares de estudantes.
O Exame de Suficiência de 2015, do
Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), recebeu 43.366 inscritos.

Os participantes farão a prova no dia
20 de setembro, em 126 cidades. O
candidato poderá conferir seu local
da avaliação no site <www.fbc.org.br>
ou na página <www.cfc.org.br>.

Por ano são realizadas duas edições
do exame, que é indispensável para
obtenção do registro profissional e foi
instituído em 2010, para garantir o
nivelamento e a qualidade dos servi-
ços contábeis no país.

Conferência online
Entre os dias 4 e 10 de agosto, será
realizado o Congresso Online de
Desenvolvimento de Carreira do
Brasil, o “Jornadas de Sucesso”.

O evento reunirá grandes nomes do
mercado e terá mais de 40 palestras
gratuitas. As vagas são limitadas e as
inscrições são feitas no site do proje-
to <www.jornadasdesucesso.com.br>.

As palestras são oportunidades para
o público identificar meios de, ape-
sar da atual crise econômica, con-
quistar uma carreira de sucesso. O
principal objetivo é contribuir para
que profissionais se desenvolvam
e alcancem melhores resultados.

Museu da Ciência
Ainda dá tempo para o público curtir
as atrações de férias do Museu
Ciência e Vida, vinculado ao Cen-
tro de Educação a Distância do
Estado do Rio de Janeiro (Cederj).

As atividades, que são gratuitas,
ocorrem até 2 de agosto. Essa é
uma oportunidade para as crian-
ças se divertirem brincando. Infor-
mações no telefone 2671-7797.

• A partir do dia 3 de agosto, o
Departamento Cultural da
Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (Uerj) recebe
inscrições para oficinas de
criação artística, nas áreas de
Teatro, Fotografia, Música, Artes
Plásticas, Circo, Dança e
Cinema. Informações:
<www.coart.uerj.br>

• Nesta quinta, dia 30, às 14h, o
projeto Cronistas do Rio,
produzido pela MultiRio, será
em homenagem ao escritor
Rubem Braga. Será apresenta-
do levantamento da carreira do
artista capixaba, incluindo
informações sobre algumas de
suas principais obras. A atração
será exibida no na BandRio e
no canal 26 da NET.

• A Faculdade Senai Rio
prorrogou seu vestibular
agendado para graduação
tecnológica em Automação
Industrial e em Processos
Metalúrgicos. As provas podem
ser realizadas até dia 1º de
agosto. As aulas ocorrerão nos
campi Tijuca, Benfica e
Maracanã e começarão no
segundo semestre. Inscrições e
informações nos telefones:
0800 0231 231 ou 4002 0231.

• Na Coluna do último dia 23,
foi informado que a Aliança
Francesa realizou investimento
de R$6 milhões em novo
método de ensino, que passará
a ser usado em agosto. Na
verdade, este valor é referente
ao retorno esperado com a
venda de livros, elaborados
com base na nova proposta.

Palestra gratuita
O Instituto de Neurolinguística Apli-
cada (Inap), presidido por Jairo Man-
cilha, realiza mais uma palestra
aberta ao público.

Nesta quinta-feira, dia 30 de julho,
o coach, master e trainer em Progra-
mação Neurolinguística com forma-
ção internacional, Lucas Rezende,
fala ao público sobre o tema “Con-
quistando Metas com a PNL.”

O evento será realizado Office 3000,
no Shopping Nova América, das 19h30
às 21h. Além de coach, Lucas é mem-
bro da Sociedade Brasileira de Neu-
rociências e Comportamento. Infor-
mações: <www.pnl.med.br>

Eleição na ANM
A próxima quinta-feira, dia 30 de
julho, será de eleição na Academia
Nacional de Medicina (ANM). Nes-
te dia, os acadêmicos da institui-
ção reúnem-se para eleger mais
um membro titular.

Na reunião, o objetivo será decidir
quem ocupará a cadeira nº 77  da
Seção de Cirurgia, que tem como
patrono o Acadêmico Jesuíno Carlos
de Albuquerque, cujo último ocupante
foi Antonio Luiz de Medina.

Estão na disputa pela vaga, nesta que
é a mais antiga instituição acadêmi-
ca e científica do país, o professor
Hildoeberto Carneiro de Oliveira e o
cirurgião Paulo Roberto de Albuquer-
que Leal.

Expectativa é de que

mais pessoas possam
consultar os vários
documentos do acervo

Evento marca doação do
acervo da ABE para a Ceperj

MATERIAL| Mais de oito mil livros foram transferidos

Documentos que marcaram
a história educacional do país
têm nova casa. Na última quin-
ta-feira, dia 23, foi assinado um
convênio por meio do qual todo
o acervo da Associação Brasilei-
ra de Educação (ABE) ficará dis-
ponível na biblioteca da Funda-
ção Centro Estadual de Pesqui-
sas e Formação de Servidores
Públicos do Rio de Janeiro (Ce-
perj). A cerimônia de assinatu-
ra formalizou a doação de cer-
ca de oito mil livros e vários
registros da associação.

O governador Luiz Fernando
Pezão compareceu à solenida-
de e salientou sua satisfação pelo
fato de a Fundação Ceperj ser a
nova depositária do acervo da
ABE. Para ele, os desdobramen-
tos positivos vão além do fato de
o convênio contribuir para a
preservação de boa parte da his-
tória da educação brasileira.

“É muito gratificante estar em
uma casa do servidor público e
fazer um evento recebendo uma
doação da Associação Brasileira
de Educação para nossa biblio-
teca. Isto sem dúvida vai contri-
buir para, cada vez mais, quali-
ficarmos e melhorarmos o nos-
so servidor público”, disse Pezão.

O presidente da ABE, profes-
sor João Pessoa de Albuquer-
que, destacou que a transferên-
cia do acervo vai propiciar
acesso a documentos marcan-
tes da educação no país, como
o Manifesto dos Pioneiros da
Educação Nova, assinado no
início da década de 30 e que
trata-se de um dos mais impor-
tantes registros no campo edu-
cacional. “Não é por acaso que
temos um parecer do Conse-
lho Nacional de Arquivos, que
ampara e respalda um decre-
to presidencial que considera

o acervo da ABE de interesse
público. E, mais do que nun-
ca, este acervo estará à dispo-
sição de estudantes, professo-
res, pesquisadores e tantos
quantos desejarem ter acesso
a ele”, ressaltou João Pessoa.

De acordo com o presiden-
te da Fundação Ceperj, Delmo
Morani, a doação reforça a
instituição como depositária
de informações essenciais
para definição de políticas pú-
blicas em diversas áreas. A
medida também está sintoni-
zada, segundo ele, com os pla-
nos de criar um curso de gra-
duação na Escola de Governo
do Ceperj. “O evento de hoje
é muito importante. Estamos
recebendo a doação da bibli-
oteca da ABE, uma instituição
com uma história de 90 anos,
e pela qual passaram alguns
dos principais nomes da edu-
cação brasileira”, destaca.

Para o professor Victor Notri-
ca, vice-presidente da ABE, a
transferência do acervo para a
fundação Ceperj é uma ação a
ser comemorada no campo edu-
cacional. “É a abertura de um

conteúdo importantíssimo. As-
sim, podemos oferecer à cida-
de ao estado e ao país um acer-
vo da maior relevância, e que
pode ser ainda mais conhecido
do grande público.”

Foi justamente este caráter
republicano de ampliação do
acesso às informações do acer-
vo o aspecto ressaltado pelo pro-
fessor Paulo Alcantara Gomes,
integrante do Conselho Estadu-
al de Educação (CEE-RJ). “A ten-
dência é que a procura pelo
acervo aumente, pois esse con-
teúdo estará mais acessível”, sa-
lientou Paulo Alcantara, lem-
brando a relevância que os re-
gistros da ABE têm para a edu-
cação do país.

“O acervo da ABE data do fi-
nal da década de 20 e início dos
anos 30. Por isso, ele represen-
ta e contém toda história da
educação brasileira até os anos
recentes, e em todos os níveis.
Então, este acervo tem uma
importância enorme pois não
se consegue construir o futuro
e fazer novas políticas públicas
sem conhecer o passado e ana-
lisar o presente.”

João Pessoa de Albuquerque assina transferência do acervo para o Ceperj
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Avanços do PNE
longe dos ideais

* Teresinha Machado da Silva

Durante audiência com o governador Luiz Fernando de Sou-
za, realizada no último dia 13, a diretoria da UPPE-Sindicato
(Uppes) apresentou as reivindicações do magistério público flu-
minense. É muito bom o governador dialogar com o Sindicato.
Isso nos trouxe bastante esperança no que diz respeito ao avan-
ço da educação no Estado do Rio de janeiro.

Embora haja muitas questões financeiras do estado a serem
resolvidas pelo governador, o mesmo deixou bem claro que a
categoria do magistério está entre suas prioridades. Será uma das
primeiras a receber o reajuste salarial.

Além da desvalorização, a categoria também enfrenta muitos
desafios em seus locais de trabalho. Todos os dias, chegam ao
Sindicato e-mails de professores e diretores solicitando auxílio
para a situação dramática que  se encontram as escolas e a imen-
sa responsabilidade que é colocada nos ombros dos profissio-
nais da educação. Além de não contar com recursos humanos
suficientes para atender às necessidades dos alunos, algumas
diretoras ainda têm que realizar a prestação de contas da escola,
devido à falta de secretárias e contadores.

A insatisfação não é só dos professores e dos demais profissi-
onais envolvidos no processo educacional, mas também dos alunos
que merecem receber apoio, carinho e atenção. A educação deve
ser entendida como o melhor caminho para alcançarmos o de-
senvolvimento econômico e social, por isso deve ser a priorida-
de das ações governamentais e da sociedade. O foco deve estar
voltado para a escola, onde se processam o ensino e a aprendiza-
gem, e que é o palco dos principais atores: os estudantes e os pro-
fessores. No entanto, não é a realidade à qual assistimos em nosso
país. Muito se discute sobre a precariedade no que diz respeito
às condições de funcionamento do ensino público no Brasil. O
abandono e o descaso têm provocado muita carência no setor,
não só em relação aos direitos dos alunos às aulas, mas também
aos baixíssimos salários e às péssimas condições de trabalho que
os profissionais enfrentam.

Não se pode negar que os professores são os principais respon-
sáveis pela formação dos educandos. Sabe-se que o atual baixo
nível educacional projetar-se-á no crescimento e no progresso
das futuras gerações, pois se não houver profissionais qualifica-
dos os mais prejudicados serão os alunos.

No Brasil a educação é um problema social, pois não atende
à demanda da quantidade de crianças e jovens que deveri-
am ingressar nos estudos. As escolas não possuem infraes-
trutura adequada, além de faltarem muitas vagas, fazendo
com que um grande número de crianças e adolescentes não
tenham a oportunidade de estudar.

Apontadas como salvação para o ensino público e sendo uma
das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), sabe-se que
as escolas de tempo integral não garantem melhores resulta-
dos no aprendizado. A expansão da jornada pode ser prejudi-
cial quando não é pautada por uma política pública que zele
pela qualidade do ensino. Apenas aumentar o tempo de aula
sem previsão do que deverá ser ensinado pode prejudicar o
rendimento do estudante.

Erradicar o analfabetismo absoluto; reduzir em 50% a taxa de
analfabetismo funcional; investir 10% do produto interno bruto
(PIB) no setor; e alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o fim
do 3º ano do ensino fundamental também são metas apresentadas
pelo PNE. No entanto, percebe-se que os avanços obtidos desde que
o Plano entrou em vigência, há um ano, estão longe dos ideais.

No encontro com o governador Luiz Fernando de Souza, com
o secretário de Educação Antônio Neto e com o presidente da Co-
missão de Educação da Alerj Conte Bittencourt, saímos esperan-
çosos de que possa haver uma compreensão maior para iniciar a
resolução dessas questões que permeiam a educação pública e, quem
sabe, o Estado do Rio de janeiro possa ser um dos primeiros a atender
essas necessidades primordiais para o progresso da nação.

* Presidente da União dos Professores Públicos no Estado
(UPPE- Sindicato) e diretora de Assuntos Educacionais da Confede-

ração dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB)

RENATO DECCACHE
renato.deccache@folhadirigida.com.br
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Estudantes contra o ajuste fiscal
ORÇAMENTO | Presidente da UNE, Carina Vitral, diz que corte de R$9 bilhões na Educação foi um contrassenso

Líder estudantil cobra

maior investimento

na área educacional

para enfrentar a crise

NATHALIA PINTO
nathalia.pinto@folhadirigida.com.br

Na pauta da atual gestão
da maior entidade estu
dantil, a União Nacio-

nal dos Estudantes (UNE), tópi-
cos como a democracia, crise
econômica,  maioridade penal,
expansão e consolidação das
universidades públicas e a rees-
truturação de programas, como
o Fundo de Financiamento Es-
tudantil (Fies), são prioridades.
Quem dá voz à essas questões é
a jovem Carina Vitral, 26 anos,
estudante de Economia da Pon-
tifícia Universidade Católica de
São Paulo (Puc-SP).

Eleita para a presidência no
dia 7 de junho, Carina conta o
motivo de tais temas serem tão
importantes no atual momen-
to vivido pelo Brasil. “A União
Nacional dos Estudantes sempre
lutou por democracia, resistiu à
ditadura militar e não vai com-
pactuar com denúncias. Quan-
to à crise, somos muito críticos
em relação ao ajuste fiscal. O
corte de R$9 bilhões foi um
contrassenso”, disse.

Nesta entrevista, concedida à
FOLHA DIRIGIDA, Carina des-
tacou mudanças positivas nas
novas regras do Fies, como o
controle da sociedade sobre o
programa. “Antes, não existia
transparência em relação aos
critérios utilizados no Fundo. O
estudante ia até o banco e fazia
o contrato entre o banco e a
universidade”, comentou. O
ministro da Educação, Renato
Janine também foi assunto da
conversa. Para ela, pelo educa-
dor não ter vindo do próprio
Ministério, conseguiu desenvol-
ver rápida compreensão acerca
das atividades do MEC. Entre-
tanto, Carina acredita que o foco
para os próximos períodos deva
ser a educação básica. “A educa-
ção básica vive uma crise de
qualidade muito grande, é um
consenso entre o movimento
educacional, os educadores e os
especialistas. Esse consenso
mostra que o ensino médio, fruto
da indústria do vestibular, per-
deu o sentido no meio da for-
mação básica e da universidade.”

Natural de Santos (SP), Cari-
na Vitral carrega na bagagem
lutas antigas. Em sua história, foi
diretora do Centro dos Estudan-
tes de Santos (CES), diretora das
universidades públicas da UNE
e ocupou a presidência da União
Estadual dos Estudantes de São
Paulo (UEE-SP). Primeira mu-
lher a suceder outra à frente da
UNE, Carina acredita que o fato
pode inspirar e mobilizar me-
ninas a galgarem cargos como
este. “É muito simbólico, tal qual
a presidência da República.
Quem de nós já não sonhou em
ser presidente da República?”,
finalizou.

FOLHA DIRIGIDA — QUAIS SÃO
OS TEMAS PRIORITÁRIOS DA
UNE, EM ESPECIAL NESTE CON-
TEXTO DE CRISE QUE MARCA O
ANO DE 2015?
Carina Vitral - Hoje, o centro da
nossa luta gira em torno de dois
temas. O primeiro é a democra-
cia. Na atual conjuntura de crise
política e de instabilidade, di-
versos setores reacionários da so-
ciedade utilizam-se da crise eco-
nômica e da licitação em empre-
sas públicas a fim de deslegiti-
mar o poder político no país. E
a UNE sempre lutou por demo-
cracia, resistiu à ditadura mili-
tar e não vai compactuar com de-
núncias, oportunismo e princi-
palmente com quem levanta tais
bandeiras no atual momento do
Brasil. Então, a questão da de-
mocracia é atual e bastante im-
portante. O segundo tema é a
crise econômica e a forma como
o governo tem lidado com ela.
Porque a UNE é muito crítica em
relação ao ajuste fiscal. Na Edu-
cação, por exemplo, foram R$9
bilhões cortados do orçamento
federal. Isso é um contrassenso,
um retrocesso. A saída da crise
e o crescimento na economia ne-
cessários serão feitos com mais
investimentos e não cortando
verbas. O ajuste tem consequên-
cias sérias para o setor educaci-
onal, como o aumento dos juros
do Fies, que é uma das princi-
pais regras de mudanças do pro-

grama. Além disso, nas univer-
sidades federais, há o congela-
mento dos investimentos, am-
pliação dos novos prédios e no-
vas estruturas, que colocam a uni-
versidade em crise. Além disso,
também lutamos contra a redu-
ção da maioridade penal.

COMO VOCÊ AVALIA O GOVERNO
DA PRESIDENTE DILMA NA ÁREA
DE EDUCAÇÃO? HOUVE MUITOS
RETROCESSOS EM RELAÇÃO AOS
DOIS MANDATOS DO EX-PRESI-
DENTE LULA?
Não. Não cobramos uma com-
paração entre os governos, por-
que o período de crise econômica
é um período sem precedentes
na história. Mas vivemos uma
nova realidade na universidade,
com as políticas radicais de de-
mocratização, as cotas, o Reuni,
o Prouni e o Fies. É uma outra
universidade e, por isso, ela gera
novos desafios que necessitam
de maior investimento. Então, co-
bramos decisões políticas con-
trárias à atual: a de aumentar os
investimentos. Por isso lutamos
pela aprovação do Plano Naci-
onal de Educação (PNE), que
prevê a aplicação de 10% do PIB
na Educação. Acho que o gover-
no federal poderia ter poupado
a Educação no ajuste. E a saída
para poupá-la era taxar grandes
fortunas, diminuir e pagar me-
nos juros da dívida pública, as-
sim conseguiria evitar os cortes.

DIRETÓRIOS ACADÊMICOS DE
VÁRIAS INSTITUIÇÕES TÊM SINA-
LIZADO PREOCUPAÇÃO COM A
REDUÇÃO DO INVESTIMENTO EM
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. NO
RIO, POR EXEMPLO, OBRAS DE
RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS
E ALOJAMENTOS ESTÃO PARA-
DAS EM ALGUMAS INSTITUIÇÕES.
A UNE TEM PERCEBIDO ESSA
TENDÊNCIA, NOS ÚLTIMOS ANOS,
DE REDUÇÃO DO GASTO COM
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE?
Não. Não houve uma redução
dos gastos, mas, sim, um aumen-
to. Existe o Plano Nacional da As-
sistência Estudantil (PNAE) que
tem verba crescente. Ela é insu-
ficiente para o atual estágio da
universidade, contudo, não é
verdade que diminuíram os cus-
tos. A verba do PNAE não dimi-
nuiu. Ao contrário, ela se man-
teve, mesmo com o corte. A nossa
maior crítica é em relação à ver-
ba dos investimentos, para cons-
trução de prédios, obras do ban-
dejão. Esta não é destinada à
assistência estudantil. Não é as-

sistência estudantil na rubrica.
Assistência estudantil seria o
subsídio do bandejão. Na ques-
tão dos recursos, o governo ado-
tou a seguinte política: manter
todas as obras já em andamen-
to e paralisar as novas. Isso é
ruim, pois não basta concluir. As
instituições precisam de prédi-
os e campi novos. Então, hoje,
o corte na área de investimentos
é de 45% dentro dessa conta.
Isso acontecer no atual estágio
na qual a universidade se encon-
tra é muito ruim.

A UNE TEM NOTÍCIA DE INSTITUI-
ÇÕES DE OUTROS ESTADOS EM
QUE OS ALUNOS ENFRENTAM
PROBLEMAS GRAVES POR CONTA
DO CORTE DE VERBAS?
Todos os estados têm proble-
mas. Existiram algumas insta-
bilidades, como por exemplo,
uma notícia de um corte de
bolsas que o MEC não confir-
mou e  até desmentiu. Então,
a essas incertezas nós ficamos
bastante atentos para não acon-
tecer. Porém, o corte afeta di-
versas universidades.

AS AÇÕES DE EXPANSÃO DO EN-
SINO SUPERIOR, A PARTIR DE
AGORA, DEVERIAM TER QUAL PRI-
ORIDADE, NA SUA VISÃO?

A universidade brasileira, hoje,
está encerrando um ciclo e come-
çando outro. Os programas que
surgiram para expandir e demo-
cratizar o acesso à elas, como o
Prouni, o Reuni e o Fies, já exis-
tem há muitos anos. O  Prouni,
inclusive, completou 10 anos de
sua criação. É preciso revisar, ava-
liar e reestruturar esses progra-
mas, principalmente para ampli-
ar o acesso. Porém, na visão da
UNE, o foco deve ser a expansão
da educação pública. Por exem-
plo: falou-se muito sobre a di-
minuição dos contratos do Fies.
Mas, em um momento de crise,
você ter 750 mil contratos, como
foi há dois anos atrás, é exage-
ro. Exagero porque você perce-
bia que na universidade públi-
ca por ano, tinha somente 250
mil vagas. Ou seja, o número de
contratos oferecidos pelo Fies era
três vezes maior do que as vagas
das universidades públicas. O
Prouni e o Fies são importantes,
pois milhares de jovens têm
oportunidade de estudar, porém,
a política dos estudantes é a po-
lítica da universidade pública.
Portanto, o foco necessita ser
também a criação de novas uni-
versidades. E elas podem não se-
rem criadas agora, contudo, exis-
te a possibilidade de planejá-la,

arranjar os parceiros e os terre-
nos, para que no momento de
melhor conjuntura, as constru-
ções possam vir a surgir.

O ANÚNCIO DO MINISTRO RENATO
JANINE PARA O MEC ENTUSIAS-
MOU O MEIO ACADÊMICO PELO
FATO DE ELE SER UM EDUCADOR.
COMO A UNE VÊ A GESTÃO DO
NOVO MINISTRO? É POSITIVA?
OU, ATÉ AGORA, NÃO MOSTROU A
QUE VEIO?
Ainda estamos conhecendo a
gestão do ministro. Ele de-
monstrou uma rápida compre-
ensão, atualização e domínio
sobre as atividades do MEC, já
que ele não veio do próprio Mi-
nistério. Agora, é preciso que
ele consiga ter uma liderança
grande, sobretudo na instru-
mentação do Plano Nacional
dos Estudantes e na reformu-
lação do ensino médio básico.
Acredito que este deva ser o
principal tema dele. A educa-
ção básica, atualmente, vive
uma crise de qualidade muito
grande, é um consenso entre o
movimento educacional, os
educadores e os especialistas.
Isso mostra que o ensino mé-
dio, fruto da indústria do ves-
tibular, perdeu o sentido no
meio da formação básica e da

universidade. A maior aposta
de melhoria na qualidade do
ensino básico é a reformulação
do currículo do ensino médio.

COMO VOCÊ AVALIA AS MUDANÇAS
FEITAS NO FIES ESTE ANO? COM
QUAIS A UNE NÃO CONCORDA?
A principal mudança negativa é
o aumento dos juros. Como o
governo também baixou o teto
da renda do Fies de 20 salários
mínimos para três salários mí-
nimos, achamos que esta medi-
da prejudicará justamente os es-
tudantes mais necessitados. Essa
é a parte que a gente mais dis-
corda.

AINDA COM RELAÇÃO AO FIES:
QUAIS MUDANÇAS A UNE CONSI-
DERA POSITIVAS?
A estruturação do novo mode-
lo do Fies. Com a reestrutura-
ção, o Estado, o governo e a so-
ciedade possuem um controle
social sobre o programa. Por que
eu digo isso: antes, não existia
transparência em relação aos
critérios utilizados no Fundo. O
estudante ia até o banco e fazia
o contrato entre o banco e a uni-
versidade. Agora, todos passam
a ter controle sobre isso. Há uma
concorrência entre as institui-
ções, onde existem critérios de
qualidade, de mensalidade e de
seleção dos alunos. O que acon-
tecia também, com o antigo mo-
delo, era o financiamento estar
disponível ou não, e com o alu-
no já matriculado, o que preju-
dicou os estudantes no último
semestre. Muitos acabaram en-
dividados. Então, achamos que
houve uma melhora na quali-
dade do Fies.

VOCÊ É A SEXTA PRESIDENTE
MULHER DA UNE. ACREDITA QUE
ISTO PODE INSPIRAR AS MULHE-
RES A PARTICIPAREM MAIS DA
MOBILIZAÇÃO ESTUDANTIL?
Com certeza. Criamos liderança
muito por nos espelharmos nas
lideranças vigentes. Quando
uma mulher vira presidente da
UNE, ou no meu caso, pela pri-
meira vez na história, uma mu-
lher passa a presidência para
outra, várias meninas de Cen-
tros Acadêmicos (CAs) e dos
Diretórios Centrais dos Estu-
dantes (DCEs), passam a acre-
ditar que um dia podem che-
gar a ser presidente. E é muito
simbólico tal qual com a pre-
sidência da República. Quem
de nós já não sonhou em ser pre-
sidente da República?
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Para Carina Vitral, presidente da UNE, aumento da taxa de juros do Fies prejudicará estudantes mais necessitados



Ensino Fundamental 

Cargo 

Vagas 

Remuneração 
Total 

Ampla 

Concorrência 
Deficientes Cota 

Auxiliar de Biblioteca      09 06 01 02 R$2.112,04 

Ensino Médio 

Cargo 

Vagas 

Remuneração 
Total 

Ampla 

Concorrência 
Deficientes Cota 

Assistente Administrativo     38 29 02 07 R$2.548,17 

Superior 

Cargo 

Vagas 

Remuneração 
Total 

Ampla 

Concorrência 
Deficientes Cota 

Engenheiro Civil 03 02 -- 01 R$4.039,54 

Engenheiro Elétrico           01 01 -- -- R$4.039,54 

Secretário Executivo        01 01 -- -- R$4.039,54 

Técnico  Educacional         02 01 -- 01 R$4.039,54 

OBS: A remuneração já inclui R$373 de auxílio-alimentação 

Esperadas
nomeações
extras

A perspectiva é que o
Colégio Pedro II faça
novamente um bom
número de contratações,
assim como ocorreu em
seus concursos anteriores.
Nos últimos dois anos,
somente para a função de
assistente em administra-
ção, que exige o nível
médio e se destaca, houve
90 admissões, com um
detalhe importante: todos
os aprovados presentes na
lista de homologação do
resultado final dessas
seleções tomaram posse.
Dessa forma, fica evidente
que vale a pena alcançar,
pelo menos, a aprovação
para o Pedro II.

Em 2014, ano do último
concurso, foram oferecidas
10 vagas para assistente
em administração. Na
lista de homologação,
constavam 45 aprovados,
e todos eles foram
convocados, totalizando a
contratação de 35 além
do fixado em edital.

Em 2013, o colégio
também ofereceu vagas
de assistente. Eram seis,
mas houve 45 aprovados,
e todos foram empossa-
dos, totalizando 39
contratações extras. Muito
provavelmente a institui-
ção manterá essa postura,
tendo em vista as suas
necessidades e ainda a
preocupação de contratar
todos aqueles que
alcançaram a aprovação.

COLÉGIO PEDRO II
Edital

a qualquer
momento

para cargos
de todos
os níveis

Haverá, inicialmente,
38 vagas para assistente
em administração,
que exige nível médio e
proporciona
remuneração de R$2.548
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Na última quinta-feira, dia 23,
o Colégio Pedro II publicou no
Diário Oficial da União (DOU)
o extrato de contrato que defi-
ne o Instituto Acesso de Ensino,
Pesquisa, Avaliação, Seleção e
Emprego como organizador do
seu novo concurso para a área
de apoio, abrangendo todos os
níveis de escolaridade.

O pró-reitor de Gestão de Pes-
soas da instituição, Luiz Almé-
rio, informou que a seleção vi-
sará ao preenchimento inicial
de 54 vagas, com destaque para
as 38 de assistente em adminis-
tração, que exige nível médio e
proporciona remuneração ini-
cial de R$2.548,17, somando
vencimentos de R$2.175,17 e
auxílio-alimentação de R$373.

O edital, segundo Almério,

pode ser
publicado
até esta sex-
ta-feira, dia
31. Haverá oportunidades ainda
para auxiliar de biblioteca (nove),
de nível fundamental e com re-
muneração de R$2.112,04, inclu-
indo salário-base de R$1.739,04
e auxílio-alimentação.

No nível superior, as chances
serão para engenheiros eletricis-
ta (uma) e civil (três), para gra-
duados nessas áreas; secretário
executivo (uma), destinada a
quem possui graduação em Le-
tras ou é secretário executivo bi-
língue; e técnico em assuntos
educacionais (duas), para forma-
dos em Pedagogia ou licencia-
dos em qualquer área.

A remuneração dos gradua-

dos é de R$4.039,54, so-
mando vencimentos de
R$3.666,54 e auxílio-ali-
mentação, e a carga de tra-
balho, de 40 horas sema-
nais. As taxas, segundo o
organizador, serão de

R$60 para o nível fundamen-
tal, R$80 para o médio e R$100
para o superior.

O Pedro II oferece ainda ou-
tros benefícios, tais como auxí-
lio-transporte, auxílio-creche de
R$89 por dependente de até cin-
co anos de idade e reembolso
parcial do plano de saúde.

Os classificados serão lota-
dos em todos os campi da ins-
tituição no estado: Centro, Ti-
juca, São Cristóvão, Duque de
Caxias, Humaitá, Niterói, En-
genho Novo e Realengo, de
acordo com a necessidade.

O pró-reitor Luiz Almério re-
comendou que os interessados

LÍNGUA PORTUGUESA: Textualidade: interpretação; recursos estilísticos (ou figu-
ras de linguagem); Coesão e coerência; Norma padrão e variantes linguísticas; Orto-
grafia: uso dos acentos gráficos; Uso do sinal indicativo de crase; Morfologia: clas-
ses gramaticais e processos de flexão das palavras; Sintaxe: de regência verbal e
nominal; de concordância verbal e nominal; de colocação; Uso dos sinais de pontu-
ação; Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia; polissemia (denota-
ção e conotação); Normas técnicas de redação oficial.

LEGISLAÇÃO: Constituição Federal de 1988: Capítulo VII, Seções I e II - Da Admi-
nistração Pública (arts. 37 e 38) e Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41). Lei
Federal nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 que dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.
Decreto Federal nº 1.171 de 22 de junho de 1994 que aprovou o Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal: Seção II – Dos
Principais Deveres do Servidor Público; Lei Federal nº 11.091 de 12 de janeiro de
2005, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vincu-
ladas ao Ministério da Educação, e dá outras providências. Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, que regulamentou o artigo 37, XXI, da Constituição Federal, institui
normas para licitações e contratos da Administração Pública. Lei nº 10.520/2002,
de 17 de Julho de 2002, que instituiu, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal
e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade
de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá
outras providências. Decreto Federal nº 5.450, de 31 de maio de 2005, que regu-
lamentou o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns,
e dá outras providências. Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, que
aprovou o Regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para
aquisição de bens e serviços comuns. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que
regula o processo administrativo no âmbito Federal. Lei Federal nº - 11.892, de 29
de dezembro de 2008, que Instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Cien-
tífica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e
dá outras providências.

INFORMÁTICA: Noções de hardware: componentes de um computador; dispositi-
vos de entrada e saída; mídias para armazenamento de dados; periféricos; Noções
do Sistema Operacional Windows (XP, Vista, 7): operações sobre arquivos e pastas;
atalhos; janelas; instalação de programas; Editor de texto: conceitos básicos; me-
nus; barras de ferramentas; comandos; configurações; formatação; proteção de
documentos (MS Office 2010 e BR Office); Editor de planilhas eletrônicas: concei-
tos básicos; menus; barras de ferramentas; comandos; funções; configurações; fór-
mulas; gráficos (MS Office 2010 e BR Office); Softwares de apresentações (MS
Office 2010 e BR Office); Internet: conceitos; navegadores; hyperlinks; ferramentas
de busca; transferências de arquivos (download e upload); correio eletrônico; Noções
de segurança: Conceitos de vírus, spyware, spam; certificados de segurança; aces-
so a sites seguros; cuidados e prevenções.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Documentação; conceituação: ata, atestado,
certidão, circular, comunicado, convite, convocação, edital, memorando, ofício, or-
dem de serviço, portaria, requerimento; Noções de administração: conceitos bási-
cos; tipos de organização; estruturas organizacionais; organogramas e fluxogramas;
noções de funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle;
noções de administração: financeira, de pessoas e de materiais; qualidade no aten-
dimento: comunicação telefônica e formas de atendimento; noções de liderança,
motivação e comunicação; noções de arquivologia; Direito Administrativo: Ato Admi-
nistrativo: conceito, elementos/requisitos, atributos, Convalidação, Discricionarieda-
de e Vinculação; Poderes da Administração; Processo Administrativo, Lei nº. 9.784/
99; Constitucional: Os poderes do Estado e as respectivas funções; Hierarquia das
normas; Princípios fundamentais da CF/88; Direitos e garantias fundamentais; Or-
dem social: base e objetivos da ordem social; seguridade social; educação, cultura
e desporto; ciência e tecnologia; comunicação social; meio ambiente; família, crian-
ça, adolescente e idoso; Organização político-administrativa do Estado; Orçamento
Público: Conceitos e Princípios Orçamentários.

Assistente administrativo: veja programa anterior
Especialistas na área de concursos orientam os futuros can-

didatos a assistente administrativo do Pedro II a tomarem como
base de estudo o programa da última seleção, que FOLHA DI-
RIGIDA publica abaixo.

estudem. “Essa será mais uma
oportunidade de ingresso nes-
te colégio renomado e com ex-
celentes possibilidades de cres-
cimento profissional. Quem so-
nha com uma vaga, já pode es-
tudar”, orientou.

Conforme informou o orga-
nizador, os candidatos serão ava-
liados por meio de prova obje-
tiva, prevista para 4 de outubro.
As disciplinas não foram infor-
madas, mas o último concurso,
de 2014, serve de base para o es-
tudo dos candidatos. Na ocasião,
houve 50 questões objetivas,
sendo 15 de Língua Portuguesa,
cinco de Noções de Informáti-
ca, dez de Noções de Adminis-
tração Pública e Legislação e 20
de Conhecimentos Específicos.
Tradicionalmente, a instituição
faz concursos com prazo de va-
lidade de um ano, podendo do-
brar, o que deverá ser mantido.

Quadro de vagas

Lia Salgado: concurso com programa simples
O concurso para a área de apoio

do Colégio Pedro II é uma exce-
lente oportunidade para quem
deseja começar a vida de concur-
seiro. Quem afirma é a especia-
lista em concursos Lia Salgado,
que enxerga na seleção a cobrança
de poucas disciplinas, o que é um
facilitador.

“É uma excelente oportunidade
para quem pretende iniciar, por-
que, se levarmos em conta os edi-
tais anteriores, não deverá cobrar
muitas matérias, nem de forma
muito complexa, o que permite
uma preparação de menos tempo.
Os concursos anteriores não tive-
ram prova discursiva, e isso tam-
bém é um facilitador, para quem
está nos primeiros passos da ma-

ratona. Mas quanto antes começar
os estudos, maiores as chances de
aprovação”, assinalou.

Ainda segundo Lia, quem já
estuda para concursos também
deve se candidatar. “Quem já está
na estrada dos concursos, também
pode aproveitar a oportunidade,
porque as matérias são muito si-
milares às de outros concursos.
Assim, é possível participar des-
se edital sem grandes desvios na
programação de estudo.”

A especialista orientou também
para a forma de preparação. Segundo
ela, a dica é conhecer o que foi co-
brado na última seleção, em 2014,
e de que forma o conteúdo indica-
do aparece nas questões. “Isso já
ajuda muito o candidato.”

No entanto, a
grande dúvida da
vez na seleção do
Pedro II é a organi-
zadora. O Instituto
Acesso de Ensino,
Pesquisa, Avaliação,
Seleção e Emprego,
que não é muito tra-
dicional, não deve
assustar, segundo
Lia Salgado.

“Enquanto o edi-
tal não sai, os can-
didatos devem resolver a prova de
Português, pelo menos, que é uma
disciplina comum aos dois concur-
sos. Alem disso, depois que a teo-
ria tiver sido bem estudada, podem
resolver provas da Fundação Car-

los Chagas (FCC), de
nível médio, e tam-
bém do IBFC e da
Quadrix.”

A especialista
deixou uma mensa-
gem aos pré-candi-
datos do Colégio
Pedro II: “Se você
pensa em se tornar
um servidor publi-
co, comece agora a
se preparar. O Pedro
II é uma instituição

renomada, e você vai conquistar
segurança profissional. Isso pode
ser um excelente começo de vida
ou a oportunidade de construir um
patamar sólido para voos mais al-
tos, se esse for o seu desejo.”

Lia Salgado orienta
preparação dos interessados

Luiz Almério destaca
a possibilidade de
crescimento profissional

Edital do concurso
para cargos da
área de apoio
está previsto para
sair até sexta, 31
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