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Curta nossa página no

Siga também, o
Jornal FOLHA DIRIGIDA no

Twitter: twitter.com/
Folha_Dirigida

www.facebook.com/FolhaDirigida

Com o desemprego em alta, ser especializado é decisivo
para aumentar a empregabilidade. Saiba mais sobre as várias
opções de pós-graduação no mercado. Caderno Especial

Em tempos de crise,
pós ganha mais força

OOOOO P I N I Ã OP I N I Ã OP I N I Ã OP I N I Ã OP I N I Ã O

Paciente reage
Enfim, uma ótima notícia na
área da combalida saúde públi-
ca: a Prefeitura do Rio de Janei-
ro vai promover, com urgência,
concurso para as Unidades de
Pronto Atendimento (UPAs) de
Rocha Miranda, Senador Camará
e Cidade de Deus, além da Co-
ordenação de Emergência Regi-
onal da Barra da Tijuca. Já não
era sem tempo. Página 6

Nilópolis: 2º e 3º graus. Veja tabela
Prefeitura de Nilópolis divulga nos próximos dias edital para 127 vagas em diversos cargos, tais como professor, técnico de enfermagem, enfermeiro
e agente comunitário de saúde. Níveis médio, médio/técnico e superior. Até R$3.288 mensais. Veja tabela, prazo de inscrição e data de prova. PÁGINA 13

Técnico do
INSS: veja dicas
e novo teste
Para ajudar na preparação dos
candidatos do concurso para
técnico do INSS, FOLHA DIRIGI-
DA publica dicas de professor
e teste especial de Direito Cons-
titucional. Parcial aponta para
mais de um milhão de inscritos
na seleção. Página 3

RioSaúde:
concurso para
2º e 3º graus
A Prefeitura do Rio de Janeiro
deverá divulgar nos próximos
dias o edital do concurso para
a Empresa Pública de Saúde
(RioSaúde). Entre os cargos
confirmados estão técnico de
enfermagem e  assistente ad-
ministrativo. Página 11

Arraial:
últimos dias para
1º, 2º e 3º graus
Encerram-se na sexta, dia 11,
as inscrições do concurso para
a Câmara de Arraial do Cabo. A
oferta inicial é de 32 vagas em
cargos de 1º, 2º e 3º graus. O
presidente da Casa, Luciano
Aguiar, promete contratações
imediatas. Página 10

UniRio: inscrições até dia 21
para 335 vagas. 2º e 3º graus
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio) inscreve até dia 21 para
assistente em administração, técnico de enfermagem e outros cargos. Até R$7.791. Página 9

O Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro (TRF-RJ) já prepara concurso para técnico administrativo
(nível médio; R$6.224). Presidente da comissão diz que espera fazer o maior número possível de contratações. PÁGINA 7

TRF-RJ: CONCURSO
PARA 2º GRAU. R$6.224

EMPREGO ESTÁVEL NA JUSTIÇA FEDERAL

Técnico do MP-RJ: 2º grau.
Veja teste e grade de estudo
Ministério Público-RJ inscreve no concurso para técnico administrativo, cargo que exige nível médio e tem remuneração
inicial de R$5.207. FOLHA DIRIGIDA publica novo teste especial e grade de estudo preparada por especialista. PÁGINAS 4 E 5

Protestos no
primeiro dia de
greve na Uerj
Professores, alunos e funci-
onários foram às ruas cobrar
investimentos para a univer-
sidade. Segundo reitor, apesar
de o governo ter liberado par-
te dos recursos, ainda faltam
verbas para a manutenção de
serviços. Página 13

Sepe critica
quadro na rede
estadual
Marcelo Santana, um dos coor-
denadores gerais do Sepe-RJ,
falou sobre os primeiros dias da
greve iniciada no início do mês.
Ele também apresentou vários
problemas que, segundo o sin-
dicato, alunos e docentes viven-
ciam nas escolas. Página 15

DIVERSOS CARGOS. ATÉ R$5.452

Profissionais da área de Educação encontram boas oportunidades nos concursos para as prefeituras
do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Barra Mansa e Resende. Há um total de 1.498 vagas, abrangendo cargos de
professor, inspetor de disciplinas, monitor de creche, secretário escolar, entre outros. 1º, 2º e 3º graus. PÁGINAS 10 A 13

ÁREA DE EDUCAÇÃO:
INSCRIÇÃO ABERTA PARA

1.498 VAGAS NO RJ

Hospital Azevedo Lima:
2º e 3º graus. Até R$9.600

Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), em Niterói, realiza seleção para contratação de profissonais em diversos cargos,
tais como auxiliar administrativo/financeiro, maqueiro, técnico de enfermagem e enfermeiro. Não há cobrança de taxa. PÁGINA 9

EDUCAÇÃO
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Administração Pública
tem orientação para Anac

AAAAAVVVVVALIAÇÃOALIAÇÃOALIAÇÃOALIAÇÃOALIAÇÃO     | Provas ocorrerão no domingo, 20

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

Auditor da Receita: curso
pode voltar a ser eliminatório

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

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

TTTTTÉCNICOÉCNICOÉCNICOÉCNICOÉCNICO     |

ANS divulga
os resultados no
próximo dia 15

AAAAAUTUTUTUTUTARQUIAARQUIAARQUIAARQUIAARQUIA     |

ANP: listão
deve sair nesta
terça, dia 8

As provas objetivas do concurso
para a Agência Nacional de Avi-
ação Civil (Anac) serão aplica-
das já no próximo dia 20, domin-
go, em locais que estarão dispo-
níveis a partir de 16 deste mês,
no site da Esaf, organizadora.
Portanto, os candidatos às 150
vagas oferecidas devem intensi-
ficar os estudos. A função de téc-
nico em regulação civil, que exi-
ge o nível médio, contará com a
disciplina Administração Públi-
ca, em Conhecimentos Especí-
ficos. Para auxiliar nesse conteú-
do, a FOLHA DIRIGIDA entrevis-
tou o professor Bruno Eduardo
Martins, do curso GranCursos.

Para o especialista, a prova
contará com uma questão sobre
o período burocrático. Segundo
ele, o diferencial será saber dis-
tinguir a diferença entre a admi-
nistração geral e a pública. “Re-
comendo ao aluno a leitura do
Plano Diretor de Reforma do
Aparelho do Estado (PDRAE) de
Bresser Pereira, pois aborda a
evolução da Administração Bra-
sileira. Foco na Administração
Burocrática de Weber e cuidados
especiais ao estudar a Burocra-
cia Brasileira”, afirma.

Além disso, para ele é comum
abordar questões sobre a admi-
nistração científica de Taylor em
contraste com a administração
clássica de Fayol, relacionando
com Weber. “Na Administração
Pública sempre é previsível uma
questão do Dasp ou do Decre-
to-Lei n° 200/67, tentando con-
fundir a burocracia brasileira
com o período da ditadura mi-
litar”, alerta.

O docente alerta para um

A Funcab, organizadora do
concurso da Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS),
marcou para a próxima terça-
feira, dia 15, a divulgação dos
gabaritos finais e dos resulta-
dos da prova objetiva, além das
notas provisórias da redação. To-
dos os documentos, assim que
forem publicados, poderão ser
consultados também na FO-
LHA DIRIGIDA Online.

Na avaliação objetiva, a clas-
sificação será para quem pon-
tuar pelo menos 50 dos 100
pontos totais. Já na parte escri-
ta, a aprovação é para aqueles
que fizerem pelo menos dez
dos 20 pontos totais. O resul-
tado definitivo dessa etapa sai-
rá em 24 de março, após a in-
terposição de recursos, nos dias
16 e 17 deste mês. Já o resul-
tado final do certame, para 102
vagas de nível médio, sairá em
15 de abril.

SERVIÇO
Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: www.folhadirigida.com.br
Recursos: Recursos: Recursos: Recursos: Recursos: funcab.org

Nesta terça-feira, dia 8, acaba
a espera dos 16.382 candidatos
às 34 vagas da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP). É que, nessa
data, será publicado o resultado
final da prova objetiva e o pre-
liminar da redação do concurso,
que poderão ser consultados na
FOLHA DIRIGIDA Online. Para
ser aprovado, os candidatos pre-
cisam acertar a metade da obje-
tiva e conseguir, pelo menos, 60
pontos na redação. Nestas terça
e quarta, 8 e 9, os concorrentes
terão a vista da redação e pode-
rão pedir, no site da Fundação
Cesgranrio, a revisão das notas.
O resultado final de ambas as
provas será divulgado no dia 29
de março, e a nota final do con-
curso, em 25 de abril, quando
deverá ocorrer a homologação.

Das 34 vagas da ANP, 14 são
de técnico em regulação, com re-
muneração de R$6.415,52, e 20
de técnico administrativo, com
rendimentos de R$6.147,52. Os
cargos exigem os níveis médio
e médio/técnico.

SERVIÇO
Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: www.folhadirigida.com.br
Vista da redação e revisão dasVista da redação e revisão dasVista da redação e revisão dasVista da redação e revisão dasVista da redação e revisão das
notas: notas: notas: notas: notas: www.cesgranrio.org.br

O presidente do Sindicato Na-
cional dos Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil (Sindfis-
co), Cláudio Damasceno, escla-
receu que a cláusula 7 da proposta
remuneratória, recém-aprovada
pelo governo, refere-se à volta do
curso de formação no próximo
concurso de auditor-fiscal, como
segunda parte da seleção, com ca-
ráter eliminatório.

“A ideia é retornar a segunda
fase, com o curso de formação,
que tinha caráter eliminatório.
Isso deixou de acontecer no con-
curso de 2012. Os auditores, po-

rém, ainda não se pronunciaram
sobre essa proposta. Isso está em
análise pela categoria, porque é
um pleito da Administração da
Receita Federal”, assinalou.

Fontes ligadas à Receita, contu-
do, afirmam que a redação também
voltará à seleção. Segundo elas, “seria
um pacote de mudanças, visando
à valorização do cargo de auditor”.
Os desejos do órgão mostram que
o concurso segue sendo pensado.

Para que ele ocorra, é preciso
que o Ministério da Fazenda re-
encaminhe o pedido das vagas,
até 31 de maio, ao Ministério do
Planejamento, após o anúncio da
suspensão dos concursos federais,
em setembro de 2015. Segundo
Cláudio Damasceno, isso deve-
rá ocorrer, pois é rotina do órgão
e do ministério. No entanto, por
conta do atual cenário de crise po-

lítica e econômica no país, ele
não acredita num aval este ano.
“Isso (solicitação das vagas) te-
mos todos os anos. Todos os ór-
gãos, não só a Receita Federal,
fazem esses pedidos”, disse.

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

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

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

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

O analista-tributário, cargo que
também deverá ser contemplado,
tem remuneração de R$9.714,42,
que, em agosto, passará para
R$10.623,92. A Receita Federal ain-
da não informou quantas vagas
serão pedidas ao Planejamento. O
órgão já havia feito uma solicita-
ção, com 5 mil vagas, das quais 3
mil eram de analista-tributário e
2 mil de auditor-fiscal. Acredita-
se que essa seja a base para a nova
solicitação. Ambos os cargos são
destinados a quem possui forma-
ção superior em qualquer área.

Errata - Diferente do que a FO-
LHA DIRIGIDA publicou na edição
nº 2.439, o que deverá voltar ao
concurso de auditor-fiscal da Receita
Federal é a redação, e não a discur-
siva, que nunca deixou de ser co-
brada e que, na última seleção, em
2014, constou de duas questões.

Especialista orienta para redação do concurso

bom preparo do candidato
quanto às provas da Esaf. De
acordo com ele, a banca abor-
da termos técnicos com enun-
ciados extensos, tornando a pro-
va cansativa. E acrescenta que os
concorrentes costumam errar no
período burocrático e no proces-
so de desburocratização do go-
verno JK. “Normalmente, o can-
didato relaciona o período de
ditadura militar com burocracia,
mas para efeito de prova deve-
se pensar no período de ditadura
militar como algo positivo para
a administração, como flexibi-
lização, desconcentração e des-
centralização. E não esquecer
que a Constituição Federal é a
nossa “malvada” responsável
pelo retrocesso”, finaliza.

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

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

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

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

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

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

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

Alexandre Lugon diz que candidato
não deve se preocupar em utilizar
vocabulário difícil na redação
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SERVIÇO
Locais de prova:
www.esaf.fazenda.gov.br
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Constitucional: o que deve cair no INSS
AAAAAVVVVVALIAÇÕESALIAÇÕESALIAÇÕESALIAÇÕESALIAÇÕES | Candidatos do INSS devem intensificar a preparação para as provas, que estão programadas para 15 de maio

Direitos sociais
estão entre os temas
em que aposta o
prof. Fábio Ramos

Taxa é aceita até dia 18

TÉCNICO DO INSS

A realização de muitos exercícios é fundamental para fixar o conteúdo estudado
em casa e no cursinho preparatórios. Por isso, FOLHA DIRIGIDA publica novo testeFicha de Exercícios

Técnico: resolva novo teste especial
Os candidatos do concurso para técnico do INSS devem aprovei-

tar o máximo do tempo livre para realizar muitos exercícios. Para ajudá-
los, FOLHA DIRIGIDA publica abaixo teste especial de Direito Cons-
titucional, elaborado pelo professor Fábio Ramos, que leciona na
Academia do Concurso. O exercício segue o modelo de prova do
Cespe/UnB, onde é necessário avaliar cada item apresentado pelos
comandos “certo (C)” ou “errado (E)”. Ao terminá-lo, conte os acer-
tos pelos gabaritos e faça uma avaliação do seu desempenho.

DIREITO CONSTITUCIONAL

A ordem constitucional brasilei-
ra, inaugurada em 1988, trouxe
desde seus escritos originais a pre-
ocupação com a proteção das pes-
soas portadoras de necessidades
especiais, construindo políticas e
diretrizes de inserção nas diversas
áreas sociais e econômicas da co-
munidade (trabalho privado, servi-
ço público, previdência e assistên-
cia social). Há poucos anos, incor-
porou-se ao ordenamento constitu-
cional a Convenção Internacional
sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, primeiro tratado inter-
nacional aprovado pelo rito legis-
lativo previsto no art. 5º, § 3º, da
CF, o qual foi internalizado por meio
do Decreto presidencial 6.949/
2009. O art. 9º da convenção veio
justamente reforçar o arcabouço de
proteção do direito de acessibilida-
de das pessoas com deficiência.

Considerando o texto acima e a
jurisprudência STF, julgue o item
seguinte:

01 Os tratados e convenções in-
ternacionais sobre direitos hu-
manos que forem aprovados,
em cada Casa do Congresso Na-
cional, em dois turnos, por mai-
oria absoluta dos votos dos
respectivos membros, serão
equivalentes às emendas cons-
titucionais.

02 Caso o Congresso Nacional
aprove, em cada uma de suas
casas, em dois turnos, por três
quintos dos votos dos respec-
tivos membros, um tratado in-
ternacional acerca dos direitos
humanos, tal tratado será equi-
valente a uma lei complemen-
tar.

03 Equivalem às normas constitu-
cionais derivadas os tratados
internacionais sobre direitos
humanos aprovados, em cada
casa do Congresso Nacional,
em dois turnos, por três quin-
tos dos votos dos respectivos
membros.

04 Segundo posição atual do STF,
as únicas hipóteses aceitas de
prisão civil, no direito brasilei-
ro, são a do devedor de alimen-
tos e a do depositário infiel.

No que diz respeito aos direitos
fundamentais, julgue o item seguin-
te.

05 Considerados como cláusula pé-
trea das constituições, os di-
reitos fundamentais podem so-
frer limitações através de pon-
deração judicial caso estejam
em confronto com outros direi-
tos fundamentais, porém por
alteração legislativa, via emen-
da constitucional, em nenhuma

hipótese esses direitos não
poderão ser restringidos.

06 Os direitos humanos de primei-
ra geração foram construídos, em
oposição ao absolutismo, como
liberdades negativas; os de se-
gunda geração exigem ações
destinadas a dar efetividade à
autonomia dos indivíduos, o que
autoriza relacioná-los com o con-
ceito de liberdade positiva e com
a igualdade.

07 O mandado de injunção somen-
te poderá ser impetrado diante
de uma norma de eficácia limi-
tada.

08 Na CF, a classificação dos direi-
tos e garantias fundamentais
restringe-se a quatro categorias:
os direitos individuais e coleti-
vos, os direitos sociais, os direi-
tos de nacionalidade e os direi-
tos políticos.

O Superior Tribunal de Justiça re-
cebeu na última quinta-feira (25/06)
um pedido de habeas corpus escri-
to à mão em um pedaço de papel
higiênico. A petição veio de um ho-
mem preso na penitenciária de Gua-
rulhos I (SP) e chegou a Brasília por
meio dos Correios. Esta é a segun-
da solicitação do tipo, redigida em
papel higiênico, em dois meses.

Considerando o texto acima e a
jurisprudência STF, julgue o item
seguinte:

09 A legitimidade do remédio cita-
do é universal, sendo assim,
qualquer pessoa do povo, naci-
onal ou estrangeira, independen-
temente de capacidade civil, po-
lítica, idade, sexo, profissão ou
estado mental pode fazer uso do
habeas corpus, em benefício
próprio ou alheio, anda que sem
advogado, sendo permitida, ain-
da, a impetração apócrifa.

Julgue os itens seguintes, a res-
peito dos direitos sociais e dos di-
reitos de nacionalidade.

10 São símbolos do Estado federal
brasileiro a bandeira, o hino, as
armas e o selo nacionais, poden-
do os estados-membros, os ter-
ritórios, o Distrito Federal (DF) e
os municípios adotar símbolos
próprios.

Com relação aos diretos funda-
mentais no arcabouço constitucional,
julgue os itens que se seguem.

11 A RFB é caracterizada por ser um
Estado que não tem uma religião
oficial, leigo. Sendo assim Ela as-
segura a prestação de assistên-
cia religiosa nas entidades civis.

12 A propriedade poderá ser desa-
propriada por necessidade ou uti-
lidade pública, ou por interesse
social, mas sempre mediante
justa e prévia indenização em
dinheiro.

13 Em relação aos remédios cons-
titucionais é correto dizer que a
ação popular pode ser ajuizada
por deputado federal, no exercí-
cio do mandato.

A Constituição em seu artigo 60
§ 4º  apresenta que não será objeto
de deliberação a proposta de emen-
da tendente a abolir: I - a forma fede-
rativa de Estado; II - o voto direto,
secreto, universal e periódico; III - a
separação dos Poderes; IV - os direi-
tos e garantias individuais. São as
chamadas cláusulas pétreas. Em
relação a este tema, julgue o iten que
se segue.

14 Um projeto de emenda à Consti-
tuição visando a abolir do texto
constitucional a prisão do depo-
sitário infiel será legítimo ao
texto constitucional.

Com relação aos direitos sociais
constitucionalmente assegurados
para proteção do trabalhador, julgue
os itens seguintes.

15 Tibério foi contratado por uma em-
presa para exercer trabalho in-
salubre, Tibério não deixou cla-
ro a sua idade. Nesta situação
é correto afirmar que ele não

poderá ser contratado se con-
tar com até 18 anos de idade.

Com relação aos princípios fun-
damentais e aos direitos e garan-
tias fundamentais, julgue os itens
a seguir. Nesse sentido, conside-
re que a sigla CF, sempre que em-
pregada, se refere à Constituição
Federal de 1988.

16 O catálogo de direitos fundamen-
tais na CF inclui, além dos direi-
tos e garantias expressos em
seu texto, outros que decorrem
do regime e dos princípios por
ela adotados, ou de tratados in-
ternacionais em que a Repúbli-
ca Federativa do Brasil seja par-
te, sendo assim caracterizado
como um rol numerus clausus.

No que se refere a direitos soci-
ais individuais e coletivos dos tra-
balhadores, julgue o seguinte item.

17 O direito da jornada de seis ho-
ras para o trabalho realizado
em turnos ininterruptos de re-
vezamento poderá ser aumen-
tada ou reduzida mediante ne-
gociação coletiva é assegura-
do ao trabalhador doméstico.

Considerando as disposições
constitucionais relativas aos direi-
tos e garantias fundamentais, jul-
gue os seguintes itens.

18 Configura uma das hipóteses
de perda ou suspensão dos di-
reitos políticos o cancelamen-
to da naturalização por ato ad-
ministrativo.

A respeito dos princípios e dos
direitos e garantias fundamentais,
julgue os itens a seguir.

19 Tibério é brasileiro naturaliza-
do. Sabendo que seu sonho
sempre foi proteger a popula-
ção do RJ, poderá exercer o
cargo de coronel da polícia mi-
litar desse estado.

20 Será privativo de brasileiro
nato o cargo de Presidente do
Congresso Nacional.

Gabarito
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Em pouco mais de dois me-
ses, o Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) aplicará a
prova objetiva do concurso para
950 vagas (está marcada para 15
de maio), e é hora de fazer apos-
tas sobre como deverá ser a es-
perada avaliação. Para técnico,
cargo de nível médio e destaque
da seleção, Direito Constitucio-
nal deverá ter de cinco a sete
questões, em um total de 50 de
Conhecimentos Básicos. A aná-
lise é do professor Fábio Ramos,
da Academia do Concurso, que
também destacou os tópicos fa-
voritos para serem cobrados pelo
Cebraspe (antigo Cespe/UnB).

Na visão do especialista, na-
cionalidade e direitos sociais,
além de direitos e deveres indi-
viduais e coletivos, deverão es-
tar presentes na prova. “Certa-
mente, qualquer matéria pode
ser decisiva neste concurso, até
porque está sendo bem concor-
rido, e qualquer erro poderá
deixar o candidato fora da área
de classificação. Direito Consti-
tucional, portanto, não é diferen-
te”, assinalou.

O professor também analisou
a última prova do INSS para téc-
nico, em 2011. À época, houve
três questões de Direito Consti-
tucional, de 20 em Conhecimen-
tos Básicos. Os tópicos, segun-
do Fábio Ramos, foram remédi-
os constitucionais, direitos soci-
ais e nacionalidade.

A expectativa do professor é
que esses assuntos apareçam
novamente. “Nesse concurso é
bem possível que o INSS cobre
novamente esses pontos, até
porque o conteúdo programáti-
co envolve cinco capítulos. Sen-

Fábio Ramos diz que Cebraspe
irá mesclar a letra da lei com a
jurisprudência, na prova do INSS

do assim, o examinador poderá
trazer uma questão de cada ca-
pítulo do título II”, observou.

Faltando pouco tempo para a
prova, a orientação de Fábio é
realizar muitas questões anteri-
ores do Cebraspe (antigo Cespe/
UnB). Para isso, o professor ela-
borou um teste de Direito Cons-
titucional, com 20 questões e se-
guindo o modelo do organiza-
dor. Veja nesta página.

“É hora de rever ou até mesmo
ver o conteúdo em cima de ques-
tões anteriores. Isso é plenamen-
te possível porque o programa é
pequeno, envolve apenas o títu-
lo II da Lei maior”, orientou.

Estudar dessa forma é impor-
tante para que o candidato se
acostume com a forma que banca
cobra os conteúdos. De acordo
com Fábio, o Cebraspe irá mes-
clar a letra da lei com a jurispru-
dência, o que exige atenção. “É
típico da banca apresentar situ-
ações hipotéticas para o candi-
dato julgar. É fundamental que
o concorrente preste bastante
atenção nos detalhes das pergun-
tas”, alertou.

A data de divulgação do núme-
ro final de inscritos no concurso
para técnicos e analistas do INSS
será informada somente em 28
de abril, quando será publicado
o edital de convocação para as
provas objetivas do dia 15 de
maio. Nesse documento, a autar-
quia informará quando o cartão
de confirmação, com local e ho-
rário das avaliações, será libera-
do.

O INSS contabilizou parcial de
1 milhão de inscritos. Esses con-
correntes devem pagar a taxa, de
R$65 para técnico e R$80 para
analista, até o próximo dia 18. Na
última quinta-feira, dia 3, foi
divulgada a relação de isentos,
disponível na FOLHA DIRIGIDA
Online.

O prazo para interpor recursos,
verificar pendências e enviar no-
vos documentos, no caso de
quem teve o pedido indeferido,

terminou no último domingo, 6.
A lista final de isentos será divul-
gada na próxima segunda, 14, e
quem tiver a solicitação negada
deverá pagar a taxa até o dia 18,
se ainda quiser participar do con-
curso.

As provas somarão 120 ques-
tões, e serão aplicadas em todas
as capitais, além de cidades do
interior. Será aprovado quem
conseguir dez pontos em Conhe-
cimentos Básicos, 21 em Conhe-
cimentos Específicos e 36 na
soma das duas provas.

Das 950 vagas oferecidas pelo
INSS, 800 são de técnico do se-
guro social (nível médio comple-
to e remuneração de R$5.344,87)
e 150 de analista do seguro soci-
al (para graduados em Serviço
Social, com ganhos de
R$7.954,09). O regime de con-
tratação é o estatutário (estabi-
lidade).
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CARGO DE NÍVEL SUPERIOR  

Analista do Ministério Público 

Área Vencimento Básico 
Vagas 

Ampla 
Concorrência 

Pessoa com 
Deficiência 

Total 

Administrativa 
R$ 7,139,16 

3 - 3 

Processual 1 - 1 

Total 4 - 4 

Requisitos de escolaridade Valor da taxa de inscrição 
Analista do Ministério Público (Área Administrativa): Nível 

Superior completo com formação em Administração / 
Ciências Contábeis / Economia ou Direito  Analista do 
Ministério Público (Área Processual): Nível Superior 

completo com formação em Direito 

R$ 120,00 

Carga Horária Semanal de Trabalho 40h 

 

CARGO DE NÍVEL MÉDIO 

Técnico do Ministério Público 

Área Vencimento Básico 
Vagas 

Ampla 
Concorrência 

Pessoa com 
Deficiência 

Total 

Administrativa 
R$ 4,382,84 

14 2 16 

Notificação e 
Atos intimatórios 

1 - 1 

Total 15 2 17 

Requisitos de escolaridade Valor da taxa de inscrição 
Técnico do Ministério Público: Nível Médio completo, 

abrangido o curso profissional técnico 
R$ 95,00 

Carga Horária Semanal de Trabalho 40h 

ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO –  ÁREA ADMINISTRATIVA 

Disciplinas Nº de 
Questões 

Mínimo 
deacertos 

GRUPO I 

 Língua Portuguesa 30 
16 questões 

 Raciocínio Lógico Matemático 10 

GRUPO II 

 Organização do Ministério Público 10 

24 questões 

 Noções de Informática 10 

 Noções de Direito Administrativo e Constitucional 15 

 Administração Geral, Administração Pública e 
Contabilidade Pública 

25 

TOTAL 100  

 

ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA PROCESSUAL 

Disciplinas Nº de Questões Mínimo deacertos 
GRUPO I 

 Língua Portuguesa 30 16 questões 
  Raciocínio Lógico Matemático 10 

GRUPO II 

 Organização do Ministério Público 10 

24 questões 

 Tutela Coletiva e Direito da Infância e Juventude 10 

 Direito Administrativo e Direito Constitucional 10 

 Direito Civil e Direito Processual Civil 15 

 Direito Penal e Direito Processual Penal 15 

TOTAL 100  

 

TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA ADMINISTRATIVA 

Disciplinas Nº de Questões Mínimo deacertos 
GRUPO I 

 Língua Portuguesa 30 
16 questões 

 Raciocínio Lógico Matemático 10 

GRUPO II 

 Organização do Ministério Público 10 

16 questões  Noções de Informática 10 

 Noções de Direito Administrativo e Constitucional 20 

TOTAL 80  

 

TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –  
ÁREA NOTIFICAÇÃO E ATOS INTIMATÓRIOS (TNAI) 

Disciplinas Nº de Questões Mínimo deacertos 
GRUPO I 

 Língua Portuguesa 30 
16 questões 

 Raciocínio Lógico Matemático 10 

GRUPO II 

 Organização do Ministério Público 10 

16 questões  Noções de Direito Administrativo e Constitucional 10 

 Noções de Direito Processual 20 

TOTAL 80  

Seguem abertas
as inscrições para
téc. administrativo,
destaque da seleção

ÁÁÁÁÁREAREAREAREAREA     DEDEDEDEDE     APOIOAPOIOAPOIOAPOIOAPOIO | Oportunidade abrange também o nível superior (analista), para contracheque de R$7.964 mensais

MP-RJ: inicial de R$5.207 para 2º grau
Quadro de vagas e requisitos

SERVIÇO
Inscrições: fgvprojetos.fgv.br/
concursos/mprj
Edital: www.folhadirigida.com.br

Quadro de provas

Professor e técnico do MP diz
plano de cargos é dos melhores

Projeto cria mais 125 vagas de 2º grau

Quem busca ingressar na car-
reira pública e receber um óti-
mo salário não pode perder a
oportunidade oferecida pelo
Ministério Público do Rio de
Janeiro (MP-RJ). É que até o pró-
ximo dia 28 estão abertas as ins-
crições do concurso que visa a
preencher vagas imediatas (além
de formar cadastro de reserva),
em cargos dos níveis médio e su-
perior, além de formar cadastro.
Os registros são aceitos no site
da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), organizadora, com taxas
de R$95 e R$120.

Das 21 vagas iniciais, 16 des-
tinam-se a técnico administra-
tivo e uma a técnico de notifi-
cações e atos intimatórios. Os
dois cargos exigem apenas o
nível médio (incluindo o mé-
dio/técnico, por ser equivalen-
te) e têm remuneração de
R$5.207,84, incluso o auxílio-ali-
mentação, de R$825. As demais
oportunidades são para analista,
nas áreas administrativa e pro-
cessual, com três e uma vaga,
respectivamente. Os rendi-
mentos para os cargos o 3º grau
são de R$7.964,16, já incluin-
do o auxílio-alimentação.

Aqueles que solicitaram
isenção da taxa poderão con-
sultar o resultado preliminar
da análise nesta quarta-feira,
9, conforme o calendário do
concurso, cabendo recurso por
parte dos insatisfeitos, nos
dois dias úteis seguintes ao da
divulgação do resultado, ou
seja, 10 e 11 de março. Há va-
gas reservadas para deficien-
tes, sendo 10% das oportuni-
dades. As orientações para os
cotistas estão estabelecidas no
item 6 do edital.

A prova objetiva será realiza-
da no dia 1º de maio, das 8h às
13h, para os candidatos a ana-
lista, e da 15h às 20h, para os
concorrentes a técnico. Os téc-
nicos serão submetidos a 80
questões e os analistas, a 100.
Ainda não há uma data previs-
ta para a divulgação dos locais
de aplicação. Ela ocorrerá na
capital fluminense e em vários
outros municípios, como Du-
que de Caxias, Niterói e Nova
Iguaçu. As disciplinas exigidas
em cada exame podem ser con-
sultadas na tabela disponível
nesta página.

O certame será válido por 18
meses, prazo prorrogável, per-
mitindo contratações adicio-
nais. Independentemente da
oferta imediata, os candidatos

devem considerar a tradição do
MP de chamar muitos aprova-
dos durante o prazo de valida-
de de seus concursos. Além dis-
so, há um projeto de lei que tra-
mita na Assembleia Legislati-
va (Alerj) e visa a criar 205 novas
vagas. Com a aprovação, essas

oportunidades serão preenchi-
das. O MP contrata por meio
do regime estatutário, que ga-
rante estabilidade.

Como é tradição, FOLHA DIRI-
GIDA publica de forma rotineira
matérias de incentivo à prepara-
ção dos candidatos de concursos.
Algumas vezes, as reportagens tra-
zem relatos incentivadores de ser-
vidores que já conquistaram seu
lugar ao sol na carreira pública. Em
outras, o destaque são as dicas de
estudo de professores. Pois Rodri-
go Gomes reúne o melhor dos dois
mundos. Professor de Direito
Constitucional, Penal, Estatuto e
Legislação do Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro, ele é
também servidor do mesmo MP-
RJ, onde atua como técnico admi-
nistrativo há 14 anos.

"Fiz o concurso lançado em
2001. Na época, tinha acabado de
prestar vestibular e ingressar no
curso de Direito na UFF. O con-
curso de técnico do MP-RJ, então,
tinha um perfil mais simples, di-
ferenciado: cobrava apenas Portu-
guês, Informática e a Legislação do
órgão, sem pedir conhecimentos
em Direito. Um mês antes do MP-
RJ, havia feito um concurso para
o TJ-RJ, no qual não me saí muito
bem. Mas, consegui passar logo na
segunda investida, quando tinha
apenas 20 anos de idade", conta
ele, cuja íntegra da entrevista ao Co-
nexão Concurso, inclusive com as
dicas sobre cada disciplina, está
disponível na FOLHA DIRIGIDA
Online.

O professor, que atua em cursos
como Educandus e Maxx, diz o que
espera das provas do concurso para
técnico do MP-RJ, marcadas para
1º de maio. “A FGV é uma banca
não tão tradicional quanto a do
Cespe/UnB, que tem muito mais
concursos, e a própria Fundação
Carlos Chagas. Mas é, indiscutivel-
mente, uma organizadora de qua-
lidade. Eu tenho uma teoria de que
o candidato precisa estar prepara-
do para qualquer banca. E a pre-
paração, hoje, deve ser conjugada:
letras de lei, com alguma doutri-
na, com algum material de suporte.
Não há mais uma cobrança sim-
ples de letra de lei. As provas estão
cada vez mais elaboradas, e com
a FGV não será diferente. É preci-
so ter atenção à interpretação”,
pontua.

Sem a intenção de aumentar o
nível de estresse dos concorrentes,
e com o conhecimento de causa
de quem atua no MP-RJ há mais
de uma década, o professor dá mais
pistas do tipo de avaliação quem
virá por aí. “O Ministério Público
busca profissionais cada vez mais

qualificados, até em função da
nossa demanda de trabalho, que
vem aumentando muito. Não há
apenas necessidade de servidores,
e sim a necessidade de servidores
cada vez mais capacitados.”

Rodrigo Gomes é lotado na Pro-
motoria junto ao Juizado Especi-
al Criminal e de Violência Domés-
tica de são João de Meriti. Ele des-
creve de forma sucinta suas ativi-
dades: a oferta de apoio às ativida-
des rotineiras de uma promotoria,
com auxílio aos promotores na ela-
boração de ofícios, atendimento
ao público, abertura e andamen-
to de processos administrativos, di-
gitação de documentos, elabora-
ção de relatórios estatísticos, ter-
mos de oitivas e controle de en-
trada e saída de documentos. E
aponta os motivos que fazem do
atual concurso uma oportunida-
de imperdível.

“O primeiro destaque é a ques-
tão do ambiente e das condições
de trabalho, sobretudo de reconhe-
cimento. Não conheço, mesmo
na esfera federal, um Plano de Car-
reiras tão atrativo. No MP-RJ, so-
mos divididos em três classes: A,
B e C. Em cada uma delas, há cin-
co padrões remuneratórios. Tínha-
mos dois critérios de progressão:
antiguidade e merecimento, que
era subjetivo. Hoje, temos apenas
o de antiguidade, o que significa
dizer que todo ano você progride.
A cada ano conta com 7% de au-
mento real, fora o reajuste, que é
uma garantia legal. Veja bem: sou
bacharel em Direito desde 2006
e até hoje estou em cargo de nível
médio. Garanto que vale a pena.
E o MP-RJ tem outra vantagem:
autonomia para elaborar e execu-
tar seu orçamento, isto é, sobrevi-
ve imune às fases de crise do go-
verno do Estado.”

Além da estabilidade e do ven-

cimento inicial de R$5.207, no
caso de técnicos, função de nível
médio, Rodrigo Gomes chama a
atenção para outro fator que faz
deste concurso uma oportunida-
de rara. “O edital de abertura traz
a oferta de 21 vagas imediatas, sen-
do 16 para técnicos e cinco para
analistas. Recomendo aos meus
alunos que esqueçam esses núme-
ros, jamais se deixem desanimar
pela quantidade aparentemente pe-
quena. A verdade é outra, bem di-
ferente! Olhando nossas estatís-
ticas, no concurso de 2007 chama-
mos de 500 a 700 aprovados. Nó
último certame, de 2011, foram
753 convocados apenas para o car-
go de técnico administrativo, que
no edital trazia 120 vagas iniciais”,
destacou.

Assim, diz o técnico adminis-
trativo e professor, o foco deve es-
tar centrado na preparação, perí-
odo que se estende desde o primei-
ro dia de estudos até a data da pro-
va. “A avaliação terá a duração de
cinco horas, e eu aconselho a uti-
lização de todo o tempo disponí-
vel. Não existe isso de sair antes,
com duas ou três horas de aplica-
ção. Ou o candidato é reprovado,
ou é gênio... Se você tem um de-
terminado tempo, por que não oti-
mizá-lo? Na época, lembro que
refiz minha prova três vezes. Re-
visei tudo. Essa não é uma prova
que vale uma nota do professor...
São R$5 mil em jogo, um projeto
de vida. Por que não se valer das
cinco horas disponíveis?. Vá cons-
ciente, preparado e saiba que, quem
estiver bem classificado, terá chan-
ces reais de convocação durante a
validade do concurso, que será de
um ano e meio, prorrogável pelo
mesmo período.”

A aprovação do Projeto de Lei
(PL) 420/2015, destinado a criar
205 vagas no quadro de pessoal da
área de apoio do Ministério Públi-
co estadual (MP-RJ), vai permitir
que o MP-RJ possa chamar mais
aprovados do concurso que está em
andamento. Na mensagem envi-
ada aos parlamentares, ficou defi-
nido que 125 vagas serão de téc-
nico e outras 80 de analista.

O projeto encontra-se na Alerj
desde o dia 19 de maio do ano pas-
sado, e a expectativa é de que, em
breve, possa ter sua tramitação
acelerada. Ele precisa passar pri-
meiro pela Comissão de Consti-

tuição e Justiça, seguindo para a
dos Servidores Públicos e para a
de Orçamento, Finanças, Fisca-
lização Financeira e Controle,
antes de ir ao plenário.

De acordo com a Assessoria de
Imprensa do deputado estadual
Edson Albertassi (PMDB), presi-
dente de duas das três comissões
pelas quais o texto tramitará, o
projeto deverá ser avaliado apó a
votação do pacote de propostas
apresentado pelo governador Luiz
Fernando Pezão, a fim de equili-
brar as finanças do estado.

O PL deverá ser facilmente
aprovado na Alerj. Inclusive, di-

versos deputados já afirmaram à
FOLHA DIRIGIDA que votarão
favorável à criação das 205 vagas.

Tão logo o PL seja aprovado na
Alerj e sancionado pelo governa-
dor Pezão, as 205 vagas serão pre-
enchidas pelos aprovados deste
concurso. O procurador-geral de
Justiça, Marfan Vieira, já garantiu
a convocação de mais aprovados
no certame, além das 21 vagas ime-
diatas disponibilizadas no edital.
“Aqueles cargos são reservados para
esse concurso, bem como todos os
que existirem durante o seu pra-
zo de validade. Ainda que eles só
sobrevenham após a abertura.”

Rodrigo Gomes alerta para o fato de o MP-RJ chamar muitos aprovados

PAULO CHICO
paulochico@folhadirigida.com.br

REPRO
D

UÇÃO
 D

E VÍD
EO

SERVIÇO
Conexão Concurso - Programa
completo: www.folhadirigida.com.br



5FOLHA DIRIGIDA
8 a 14 de março de 2016ESTADO

SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM 

POR INFO POR INFO POR DAD RLOG 

POR INFO POR INFO POR DAD RLOG 

POR INFO POR INFO POR DAD RLOG 

POR INFO POR DAD POR DAD RLOG 

RLOG INFO RLOG DAD RLOG DAD RLOG 

RLOG INFO RLOG DAD RLOG DAD DCO 

RLOG POR RLOG POR RLOG DCO DCO 

ORGMP POR ORGMP POR ORGMP DCO DCO 

ORGMP POR ORGMP POR ORGMP DCO DCO 

ORGMP POR ORGMP POR ORGMP DCO DCO 
Legenda: POR – Português DAD - Direito Administrativo RLOG - Raciocínio Lógico Matemático DCO - Direito 
Constitucional ORGMP - Organização do MP INFO – Informática 
Obs.: Cada célula equivale a 30 minutos. Deve-se estudar 50 minutos e descansar 10 minutos, a cada 1 hora cheia. 
Quando a carga for de 1,5 horas, divida o período em 2 blocos de 40 minutos, com intervalo de 5 minutos entre os 
blocos. 

TÉCNICO DO MP-RJ

Com a divulgação do edital do MP-RJ, os interessados em participar do concurso precisam
intensificar ainda mais a preparação, realizando o maior número possível de exercíciosFicha de Exercícios

Resolva novas questões de Raciocínio Lógico
Para ajudar os candidatos a técnico do concurso do MP-RJ, FO-

LHA DIRIGIDA publica mais um teste de Raciocínio Lógico, elabora-
do pelo professor Ivan Zecchin, do curso Degrau Cultural. Veja quantas
consegue acertar.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Conclusão da página anterior

MP-RJ: plano de estudos para téc. administrativo

Marcus Silva: “Tente estudar
todo o programa, pois a prova
deve cobrá-lo uniformemente”

Técnico administrativo: grade de estudo

01. No Restaurante do Abreu, as contas apresentadas aos clientes são sempre o resultado
da soma do que foi consumido com a gorjeta de 15% sobre esse consumo. Após
comer nesse restaurante, Gastão recebeu a conta no valor de R$ 49,68.
Gastão se recusou a pagar os 15% e resolveu pagar apenas 10% de gorjeta. Dessa
forma, sua conta diminuiu

(a) R$ 2,38. (b) R$ 2,49.
(c) R$ 2,16. (d) R$ 1,98.
(e) R$ 2,04.

02 Todos os elementos do conjunto R são elementos do conjunto S e todos os elementos
do conjunto R gozam da propriedade p. Sabendo que R não é um conjunto vazio,
conclui-se que:

(a) todos os elementos do conjunto S gozam da propriedade p.
(b) existem elementos do conjunto S que não gozam da propriedade p.
(c) pelo menos um elemento do conjunto S goza da propriedade p.
(d) todos os elementos que gozam da propriedade p são elementos de R.
(e) qualquer elemento de S não goza da propriedade p.

03. Uma relação é dita reflexiva quando um elemento qualquer está relacionado com ele
mesmo. A relação de igualdade é reflexiva porque toda coisa é igual a si mesma. Uma
relação é simétrica quando, se uma coisa está relacionada com uma segunda, então
a segunda coisa está relacionada com a primeira. A igualdade é simétrica, pois, se
a é igual a b, então b é igual a a. Uma relação é transitiva quando, se uma coisa está
relacionada com uma segunda e esta segunda com uma terceira, então a primeira
está relacionada com a terceira. A igualdade é transitiva: se a é igual a b e b é igual
a c, então a é igual a c. Uma relação que seja reflexiva, simétrica e transitiva é uma
relação de equivalência. A igualdade é uma relação de equivalência.

Analise as afirmações que se seguem:
I. A relação maior do que ou igual a, aplicada ao conjunto dos números naturais, é uma

relação de equivalência.
II. Definindo retas perpendiculares como retas que formam 90°, a relação de

perpendicularidade, aplicada às retas do plano, é uma relação de equivalência.
III. A relação ter nascido no mesmo ano, aplicada a todos as pessoas da humanidade,

é uma relação de equivalência.
É (são) verdadeira(s) somente

(a) I. (b) II.
(c) III. (d) I e II.
(e) II e III.

04. O preço de um eletrodoméstico aumentou, de agosto de 2010 para setembro do
mesmo ano, R$ 120,00. Isso corresponde a um aumento mensal de 8%. O valor
desse eletrodoméstico em setembro de 2010 era, em reais, um número:

(a) maior do que 1600.
(b) menor do que 1600 e maior do que 1560.
(c) menor do que 1560 e maior do que 1520.
(d) menor do que 1520 e maior do que 1480.
(e) menor do que 1480.

05 Observe a evolução da safra de café em algumas unidades da federação nos meses
de Maio e Junho, mostrada no gráfico abaixo.

Fonte: http://www.revistacafeicultura.com.br/
Considere as seguintes afirmativas sobre esse gráfico:

I. No estado de Minas Gerais (MG) a produção em Junho foi menor que a do mês
anterior.

II. A produção da Bahia (BA) foi superior a 200.000 t em Maio.
III. A produção de Minas Gerais (MG) foi superior à soma dos outros cinco estados nos

dois meses. Sobre essas afirmativas, é correto concluir que:
(a) nenhuma está correta;
(b) somente I e II estão corretas;
(c) somente I e III estão corretas;
(d) somente II e III estão corretas;
(e) todas estão corretas.

06. Uma verba pública foi dividida em partes proporcionais a 1, 2 e 3, para atender,
respectivamente, às despesas relativas a três rubricas: A, B e C. Tendo sido efetuada
uma transferência, para a rubrica A, de 1/5 do valor destinado à rubrica C, as partes
da verba destinadas às rubricas A, B e C tornaram-se proporcionais, respectivamente,
a:

(a) 1,2 e 3 (b) 3, 4 e 5
(c) 4,5 e 6 (d) 6,7 e 8
(e) 8,10 e 15

07 Suponha que o número de elementos de uma população de bactérias aumenta de
acordo com a série A, a seguir:

A: 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...
O número de mortes, que inicia na 7ª geração, é uma PA com razão igual a 2, com
primeiro elemento igual a 1.
Assinale a alternativa que indica o total de elementos vivos ao final da 10ª geração.

(a) 55. (b) 34.
(c) 48. (d) 39.
(e) 127.

08 a razão de semelhança entre dois triângulos x e y é igual a 8. sabe-se que a área do
triangulo x é igual a 128m². Assim, a área do triangulo y é igual a em m2:

(a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4
(e) 5

09 A área de um quadrado é 625. Quanto se deve diminuir no lado desse quadrado para
que sua área fique igual à área de um retângulo cujos lados somam 39 e a razão
entre eles é 4/9 ?

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

10. Certo dia, um técnico judiciário foi incumbido de digitar um certo número de páginas
de um texto. Ele executou essa tarefa em 45 minutos, adotando o seguinte procedimento:

– nos primeiros 15 minutos, digitou a metade do total das páginas e mais meia página;

–  nos 15 minutos seguintes, a metade do número de páginas restantes e mais meia página;
– nos últimos 15 minutos, a metade do número de páginas restantes e mais meia página.
Se, dessa forma, ele completou a tarefa, o total de páginas do texto era um número compreendido

entre:
(a) 5 e 8 (b) 8 e 11
(c) 11 e 14 (d) 14 e 17
(e) 17 e 20

GABARITO COMENTADO
01 Resolução: (Porcentagem)
O valor de R$ 49,68 contém o valor original da conta
( x ), mais os 15% da conta ( 0,15.x)
Então: x + 0,15x = 49,68
1,15x = 49,68
x = 49,68 / 1,15
x = 43,20
Daí, os 15% corresponderiam à diferença: 49,68 – 43,20 = 6,48.
Como ele só pagou 10% de 43,20 que é igual a 4,32, então ele economizou........................6,48

– 4,32 = 2,16
Alternativa.....”C”

02 Resolução; (. Problemas de raciocínio: deduzir informações de relações arbitrárias entre
objetos, lugares, pessoas e/ou eventos fictícios dados. Conjuntos)

Dizer que “Todos os elementos do conjunto R são elementos do conjunto S” Significa dizer
que R está contido em S.

Daí, se os elementos de R têm alguma propriedade, então alguns elementos de S (pelo
menos um) também terão, pois alguns elementos de S são também de R, mas não
podemos garantir que sejam todos nem que não sejam.

Por isso:
Alternativa......”C”

03 Resolução. (. Problemas de raciocínio: deduzir informações de relações arbitrárias entre
objetos, lugares, pessoas e/ou eventos fictícios dados.)

Se uma das três condições não for atendida, não existirá equivalência. Basta uma.
Item I – Essa relação não é reflexiva. “Se a>b, não teremos que b>a”
Logo, não há equivalência. Item ERRADO
Item II- Essa relação não é transitiva. “Se a é perpendicular a b e b é perpendicular a c, não

teremos que a é perpendicular a c ( será paralela)”. Logo, não há equivalência. Item
ERRADO

Item III- Essa relação atende às 3 condições. É Equivalência.
Veja:
Uma pessoa nasceu no mesmo ano que ela própria.........Reflexiva
Se A nasceu no mesmo ano que B e B nasceu no mesmo ano que C, então A nasceu no

mesmo ano que C.....................Transitiva
Se A nasceu no mesmo ano que B, então B nasceu no mesmo ano que A....................

Simétrica.
Como atende as três condições, é equivalente. Item CERTO
Alternativa.....”C”

04 Resolução: (Porcentagens )
Era “x” e aumentou 8% de x, que corresponde a 120.
0,08x = 120
X = 120/0,08
X = 1500 ( preço original )
É pedido o preço de setembro ( depois do aumento de 120), logo será.............1500 + 120 =

1620
Alternativa.......”A”

05 Resolução: ( Interpretação de gráficos e tabelas)
É um gráfico de colunas, onde cada uma está dividida em duas partes, sendo a da esquerda

referente ao mês de maio e a da direita, ao mês de junho. Sobre cada coluna está um
número que indica a alteração ocorrida de maio para junho.

I- MG é referente à primeira coluna. Observe que de maio para junho houve queda de
0,8%. Logo, o item está certo.

II- A altura da coluna referente à Bahia ( em maio ) não atinge a linha das 200.000t. Item
errado

III- Em maio e junho a produção de MG chega bem próximo de 2.800.000 t (soma dos dois
meses). A soma de todos os outros não atinge esse valor. Item correto.

Alternativa C

06 Resolução: ( Proporções – frações )
1/5 de C.......1/5 x 3 = 0,6
C fica.........2,4

A fica..........1,6
B continua......2
Multiplicando tudo por 10......A, B e C ficam.......16....20.....24
Dividindo tudo por 4 teremos: 4, 5 e 6
Alternativa C

07 RESOLUÇÃO: ( Sequências e reconhecimento de padrões – PA)
A sequência dada é a famosa sequência de Fibonacci , onde cada termo é igual à soma dos

dois anteriores
Continuando a sequência até 0 10º termo ( 10ª geração) teremos1,1,2,3,5,8,13,21,34,55
Daí, haveria 55 bactérias na 10ª geração, SE não houvesse mortes.

O número de mortes se inicia na 7ª geração, com 1 e cresce de 2 em 2 ( 1, 3, 5, 7)
SEM mortes, haveria na 7ª geração, 13 bactérias, mas como morre 1, ficam 12 e, assim, o

próximo termo da sequência não será mais 21, mas sim 20, quando morrem mais 3,
ficando 17, que somados com 12 dá 29 e aí morrem 5 ficando 24, que somados com
17

fica 41, mas morrem 7, ficando (essa já é a 10ª geração).....34.
Alternativa B”

08 Se a razão (divisão) entre dois triângulos, X e Y, é 8, então X/Y = 8, ou seja; X = 8Y
ou ainda, Y = X/8 (cada segmento de Y é igual ao respectivo segmento de X, dividido
por 8). No cálculo da área multiplica-se dois segmentos, o que faz com que a área de
Y seja a área de X dividida por 8²,ou seja, 64. Daí, a área de Y será 128/64 = 2.
Alternativa B

09 Resolução: ( Geometria – Polígonos – Triângulo Retângulo)
Um retângulo de lados X e Y, na razão 4 para 9 e soma dos lados 39, ou seja: X + Y = 39

e X / Y = 4 / 9
O “Coeficiente de Proporcionalidade” (CP) é a razão entre a soma dos valores originais ( 39

) e dos valores simplificados ( 4 + 9 = 13 ).

CP = 39 / 13
CP = 3
Se a soma dos valores simplificados foi multiplicada por 3, então CADA UM dos valores

simplificados também será.
Essa é a ideia central das Proporções !
Daí, 4 . 3 = 12 e 9 . 3 = 27 (lados 12 e 27, logo; área = 12 x 27 = 324)
Se o quadrado, de lados a e a tem área 625, então a . a = 625.......onde, então a = 25 (pois
25 . 25 = 625)
Para a área passar a ser 324 vamos diminuir "k" unidades de "a" e de "a" e o quadrado

passará a ter lado a - k
Daí, sua área será (a-k) . (a-k) = 324, então a - k = 18, pois 18 . 18 = 324, daí 25 - k = 18,

ou seja,
k = 7.
Portanto devemos diminuir do lado do quadrado em 7 unidades
Alternativa E

10 Resolução: ( Sequência de operações - Equações )
Observe:
Do total de páginas a serem digitadas ele:
- Nos primeiros 15 minutos
16
retira metade...........divide por 2
retira 1/2 página.............. - 1/2
- Nos próximos 15 minutos
retira metade..............divide por 2
retira 1/2 página..............- 1/2
- Nos últimos 15 minutos
retira metade.............divide por 2
retira 1/2 página................. - 1/2
Assim, completa a tarefa...........sobram "0" páginas
Agora, à partir do "0" faça o caminho contrário invertendo as operações
0 + 1/2 = 1/2
1/2 x 2 = 1
1 + 1/2 = 1,5
1,5 x 2 = 3
3 + 1/2 = 3,5
3,5 x 2 = 7

Alternativa A
Observação: O problema poderia ser resolvido com a Álgebra ( Equações), porém seria

bastante longa a resolução.

O concurso do Ministério Pú-
blico do Rio de Janeiro (MP-RJ)
foi anunciado pelo procurador-
geral de Justiça, Marfan Vieira, em
janeiro de 2015, ou seja, há mais
de um ano. Desde então, muitos
interessados já se preparam para
a seleção, a fim de conseguir uma
boa classificação. No entanto, há
aqueles concurseiros que espe-
ram o edital ser publicado para
iniciarem os estudos. E de acor-
do com o especialista Marcus Sil-
va, todos ainda têm chance de
garantir uma das 21 vagas ime-
diatas. Para ajudar os concorren-
tes a técnico administrativo, o pro-
fessor elaborou uma grade de es-
tudos que pode ser consultada
nesta página.

“Quem já estava estudando há
mais tempo, deve terminar os seus
resumos o quanto antes. Deve re-
solver o máximo de questões pos-
sível da Fundação Getúlio Vargas
(FGV). Em caso de erro, volte ao

resumo e veja se essa informação
que faltou está lá. Se estiver, vale
reforçar a leitura. Caso contrário,
recorra à sua fonte de estudo uti-
lizada e coloque essa informação
no seu resumo”, aconselha o pro-
fessor, que desenvolve um traba-
lho na área de planejamento de
estudos para concursos no site
Mentalidade Concurseira.

Marcus afirma que os últimos
15 dias, ou seja, a partir de 16 de
abril, devem ser destinados a re-
visões teóricas. Com a inclusão
da disciplina de Raciocínio Lógico
Matemático nas provas dos qua-
tro cargos oferecidos na seleção,
ele recomenda uma preparação
especial nessa matéria. “Procure
esgotar o conteúdo o mais breve
possível. Dedique um pouco mais
de tempo ao estudo da matéria
se preciso for. Faça bastantes exer-
cícios comentados, pois com cer-
teza isso vai lhe poupar um tem-
po precioso.”

Mas, e os candidatos que co-
meçarão a estudar agora? Qual a
melhor forma de se preparar, fal-
tando menos de 60 dias para a
prova? Marcus responde. “É mais

difícil, mas não é impossível. Uti-
lize os cursos online, pois o tem-
po é curto. Procure esgotar todo
o conteúdo até o dia 15 de abril
e utilize a técnica de fazer exer-
cícios resolvidos em todas as ma-
térias, pois isso o ajudará na ques-
tão do tempo e na fixação dos as-
suntos. Tente estudar todo o pro-
grama, pois a prova deve cobrá-
lo uniformemente”, diz.

O especialista sugere que esses
candidatos verifiquem o conhe-
cimento sobre os tópicos do edi-
tal em cada matéria. “Classifi-
quem-nos em itens que você ‘sabe
menos’, ‘sabe mais ou menos’ e
‘sabe mais’, começando a estudar
os mais desconhecidos e termi-
nando com aqueles que você mais
domina.”. A pedido da FOLHA
DIRIGIDA, Marcus Silva elaborou
um plano de estudos com foco no
cargo de técnico administrativo,
supondo uma carga de 35 horas
semanais de estudo.

E se o participante trabalhar e
não tiver toda essa disponibili-
dade? Para o professor, boas téc-
nicas de estudo poderão ajudar
aqueles que realmente estiverem
firmes no objetivo. “Utilize o
horário do almoço e busque um
local para dedicar uns 45 minu-

tos ao estudo. Tente aproveitar pe-
quenos intervalos de tempo no
trabalho, entre uma tarefa e ou-
tra. Quaisquer 10 ou 15 minutos
devem ser aproveitados. Uma dica
é utilizar essas frações de tempo
para fazer exercícios comenta-
dos”, finaliza ele.
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Paciente reage
nfim, uma ótima notícia na área da combalida saúde
pública: a Prefeitura do Rio de Janeiro vai promover,

com urgência, concurso para as Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs) de Rocha Miranda, Senador Camará e Cidade
de Deus, além da Coordenação de Emergência Regional da
Barra da Tijuca. Já não era sem tempo.

Em meio a uma enxurrada de notícias negativas na
esfera da saúde, em geral, como falta de profissionais,
desvio de recursos, toneladas de medicamentos e pró-
teses jogadas no lixo, por estarem vencidos, superfatu-
ramento, instalações precárias, dezenas de leitos desa-
tivados e dificuldades para enfrentar a dengue, o zika
e a chicungunha, a cidade do Rio de Janeiro selecionará
assistentes administrativos, técnicos de enfermagem e
de farmácia, pediatras e médicos plantonistas.

Este será o terceiro concurso da história da RioSaúde,
empresa pública criada pela prefeitura carioca para fugir
da obrigatoriedade de contratar pelo regime estatutá-
rio, que no entendimento de algumas autoridades engessa
o serviço público. A RioSaúde contrata pelo regime
celetista, quando o ideal seria que os servidores da saúde
fossem estáveis. Mas, pelo menos, trata-se de contrata-
ção efetiva, menos precária que a das organizações sociais,
nas quais há alta rotatividade de pessoal.

Os admitidos na RioSaúde terão assegurados todos
os direitos trabalhistas, além de refeição na própria
unidade de saúde, gratificação de desempenho - até 20%
dos vencimentos - e adicionais noturno e de fim de
semana, esses para os médicos plantonistas. A Prefei-
tura do Rio de Janeiro tem se mostrado boa emprega-
dora, e assim deverá continuar, proporcionando tran-
quilidade aos empregados públicos, enquanto o resto
do estado passa por uma crise sem precedentes.

A urgência do concurso, provavelmente, é consequ-
ência da proximidade do período eleitoral, forte indi-
cativo de que a homologação ocorrerá neste semestre,
assegurando as admissões a curto prazo.

Vagas engavetadas
ão é sem razão que os políticos brasileiros, com
raríssimas e honrosas exceções, estão cada dia mais

desacreditados. Muitos deles, inclusive, têm sido agre-
didos verbalmente nas ruas, nos restaurantes e até mesmo
em aeronaves. Às causas disso, divulgadas diariamente
nos jornais, revistas, rádios, televisões e internet, soma-
se, no Estado do Rio de Janeiro, o descaso com proje-
tos de grande interesse, como o que cria 205 vagas na
área de apoio do Ministério Público (MP).

A proposta foi apresentada à Assembleia Legislativa
em 19 de maio do ano passado, sob os aplausos de
grande número de deputados, de vários partidos. O
projeto, contudo, não avançou um milímetro. Sem que
se saiba o motivo, o projeto sequer foi apreciado na
primeira das comissões, e ainda não há data definida
para isso. Celeridade maior têm a farta distribuição de
honrarias e projetos de menor alcance social, mas de
grande interesse pessoal e político-partidário.

Esquecem os senhores parlamentares que são repre-
sentantes do povo, e que estão no parlamento para
defender os seus interesses.

Depois de uma longa espera, durante a qual aumenta-
ram as necessidades de pessoal, o MP acabou abrindo o
seu concurso sem poder oferecer essas vagas, como preten-
dia, embora ainda seja sua intenção usá-las para aproveitar
mais integrantes do futuro cadastro de reserva.

Roga-se aos senhores deputados que façam o traba-
lho para o qual foram eleitos, e para o qual são regia-
mente remunerados. De preferência ainda neste semestre,
pois no período eleitoral, embora o pleito seja muni-
cipal, a missão será quase impossível.
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Filiada à

coluna do leitor

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

FELIPE SIMÃO
colunadoleitor@folhadirigida.com.br

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

Uma lição de persistência e de
como administrar bem o tempo de estudos

casos de sucesso

RENATO DECCACHE
renato.deccache@folhadirigida.com.br

MP-RJ: candidata critica
mudanças no programa
■■■■■     Como concurseira quero externar a
minha indignação quanto ao concurso
do MP-RJ. É um absurdo ter sido inse-
rido na última hora a matéria de Racio-
cínio Lógico. Esse procurador vinha
afirmando desde meados do ano pas-
sado que não haveria alterações no
conteúdo programático deste concur-
so, e houve inclusão e exclusões de dis-
ciplina, Leis e Resoluções. No meu caso
e de outros, sinto uma grande revolta,
pois paguei quase R$1 mil de curso pre-
paratório para o curso de técnico da
Femperj que é do próprio MP-RJ. Esta
disciplina não foi inserida na grade do
curso e nem foi ventilado que poderia
cair essa matéria. Enviei um e-mail para a Femperj, mas, como já ima-
ginava, não obtive nenhuma resposta. Na minha opinião, isso é um
total desrespeito para com os candidatos, mas o que esperar de um
país que é uma esculhambação, e um estado à beira da falência? Nada
neste país é  feito com seriedade, responsabilidade e comprometimento.
Cristiane Marques – por e-mail

Candidato que perdeu prazo para entrega
de documentos pode acionar a Justiça
■■■■■     Fui classificado em concurso público e convocado para entrega de
documentos para admissão. Perdi a data devido a uma incoerência
minha em definição de data. Informaram que não vai haver segunda
chamada para entrega de documentos para admissão. Posso entrar
com mandado de segurança para adquirir esse direito? Diz o edital
que quem não entregar documentos para admissão na data estabele-
cida é desclassificado.
Roberto Cesar Souza – via Facebook

Roberto, segue resposta do advogado e especialista em concursos, Sérgio
Camargo: “Caso haja justificativa que de maneira embase a razão da não
entrega da documentação, em data prevista no edital, pode ser que na via
judicial o magistrado entenda razoável abrir novo prazo para que se apre-
sente a referida documentação. Não creio que o mandado de segurança
seja a melhor medida, pois não permite produção de provas ao longo da
ação, o que pode causar prejuízo ao autor, no caso concursando.”

TRF-2 não chamou
para Serviço Social
■ ■ ■ ■ ■ Gostaria de obter informações
sobre convocações para o concur-
so do TRF 2ª Região, realizado em
2012. Realizei o concurso confor-
me o Edital de Homologação Nº 8/
2012 (D.O.U., Seção 3, de 29.06.2012)
para o cargo de analista judiciário
com especialidade em Serviço So-
cial, porém, nenhum candidato foi
convocado até a presente data,
nem candidatos com deficiência
e nem candidatos em ampla con-
corrência. A validade do concur-
so foi prorrogada até 29 de junho
de 2016 (Ato Nº 147, de 07/04/2014,
publicado no D.O.U., Seção 1, de
10.04.2014, à fl. 79).
Livia Helena Sobrinho – por e-mail

Lívia, segue resposta da Secreta-
ria de Gestão de Pessoas do órgão:

“O concurso para o cargo de
Analista Judiciário, Especialidade
Serviço Social, foi realizado para
cadastro de reserva, com vistas ao
provimento de vagas que viessem
a surgir durante o prazo de valida-
de do concurso, que expirará em 29/
06/2016, conforme consta no Ato nº
147/PRES, de 07/04/2014. Ocorre
que, até a presente data, não hou-
ve vagas para o referido cargo, ra-
zão pela qual não foi convocado
candidato para nomeação.”

Fazenda de Niterói
homologa concurso
■ ■ ■ ■ ■ Meu nome é Luiz Alberto Soa-
res, e fui recentemente aprovado
para o concurso de auditor fiscal
do ISS Niterói. Estou aqui para pedir
um auxílio dos jornalistas da Fo-
lha Dirigida para obter mais infor-
mações sobre a homologação e
nomeação dos servidores aprova-
dos. O jornal vem acompanhando
o concurso desde os boatos de sua
autorização e, por reiteradas vezes,
o secretário Municipal da Fazenda
informou que a homologação do
concurso, assim como a nomea-
ção, ocorreria no mês de feverei-
ro.  Porém o mês já acabou e o nos-
so concurso não foi nem homolo-
gado, apesar do resultado oficial
já ter sido publicado há meses.
Nem a prefeitura nem a Secretaria
de Fazenda estão mais responden-
do os contatos dos aprovados,
apenas dando respostas evasivas
e vazias. Estou enviando esse e-
mail porque vocês, na posição de
jornalistas, com certeza consegui-
rão informações mais precisas di-
retamente com o secretário ou com
o responsável do concurso, vis-
to que já realizaram várias entre-
vistas com os mesmos durante a
realização das provas.
Luiz Alberto Soares – por e-mail

Luiz, o concurso foi homologado
na última segunda, dia 7 de março.
A Assessoria de Imprensa da Pre-
feitura de Niterói informou que a
estimativa é de que as nomeações
possam ser iniciadas ainda este mês,
mesmo que parcialmente.
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Nascido na cidade de Parnaí-
ba, no Piauí, Leonardo César
Santos Chaves conquistou a
proeza de ficar com a primeira
colocação no concurso para o
auditor de controle externo do
Tribunal de Contas do Estado,
realizado em 2014. Sua história
é inspiradora para os demais
concurseiros por vários aspec-
tos. Um deles, é a persistência,
pois, como ele mesmo ressalta,
perdeu as contas do número de
concursos de que participou até
conquistar a vaga.

“Nossa! Fiz tanto concurso
que não sei se lembrarei todos.
Mas creio que uns nove concur-
sos, dos quais fui aprovado em
três deles (TCE-CE,  CGU e TCE-
PI), sendo o 1º Lugar no TCE-
PI, e Classificado em outros três,
TCM-GO, TCU e SEAD-PI”,
lembra o auditor, que estudou no
preparatório Qconcursos.com.

Um dos diferenciais da tra-
jetória de Leonardo Chaves
rumo ao serviço público é o fato
de ter aliado a obstinação para
perseguir seu objetivo com
métodos de preparação que
otimizaram seu esforço de es-
tudo. E isso foi fundamental,
uma vez que não dispunha, na
época, de tempo para dedicar-
se exclusivamente à preparação.

Segundo Leonardo, especifi-
camente para o concurso do
TCE-PI, ele preparou-se duran-
te cinco meses. Em novembro
de 2013, ele fazia um curso de
ensino superior, quando soube
das primeiras informações a
respeito do concurso para o tri-
bunal de contas. A partir daí,
começou a se preparar para a
prova, que ocorreu em abril do
ano seguinte.

“Como eu trabalhava em tor-
no de 8 horas por dia, criei um
horário de estudo que me garan-
tia uma hora de estudo no in-
tervalo do almoço e depois es-
tudava mais umas três horas na
parte da noite, em geral, das 19h
às 22h, segunda a sexta-feira. Aos
sábados estudava pela manhã e
à tarde. Aos domingos eu fazia
uma espécie de simulado das
disciplinas estudadas na sema-
na. Isso sem falar que eu resol-
via muitas questões durante a
semana”, explica o auditor, ao
falar sobre sua rotina de prepa-

ração para a prova.
Como Leonardo Chaves não

dispunha de muito tempo para
estudar, tinha de utilizar cada
minuto da forma mais eficiente
possível. Por isso, uma boa lição
que os concurseiros podem
aprender com ele é em relação
a como distribuía o tempo que
tinha pelos conteúdos. Uma das
dicas do auditor é fazer uma aná-
lise do programa e do edital, para
hierarquizas as matérias cobra-
das por grau de importância.

“O tempo de preparação e
dedicação para cada uma das 14
disciplinas foi analisado de acor-
do com a importância relativa
no conjunto das provas. Dessa
forma eu disponibilizei mais
tempo para aquelas disciplinas
que tinham maior peso”, disse
Leonardo. Segundo ele, um dos
aspectos que levou em conta foi
o fato de, no concurso para o
TCE-PI, o edital trazer a quanti-
dade de questões para o conjun-
to de disciplinas de conheci-
mentos básicos e para o conjun-
to de disciplinas de conheci-
mentos específicos com seus
pesos, mas não indicar o núme-

ro de itens por disciplina.
“Assim, analisei meus pon-

tos fortes (disciplinas que eu
dominava mais) e pontos fra-
cos (disciplinas que eu ainda
não havia estudado) e dediquei
mais tempo para essas últimas,
sempre observando se valia a
pena estudar todo assunto do
edital de acordo com o peso.
E eu tinha que ser muito estra-
tégico, pois meu tempo de es-
tudo era escasso”, salienta.

Antes de ingressar no TCE-PI,
Leonardo Chaves formou-se em
Ciências Militares pela Acade-
mia Militar das Agulhas Negras
(AMAN), com ênfase em Enge-
nharia e atualmente sou for-
mando em Ciências Contábeis.
Ele foi também oficial do Exér-
cito durante 14 anos e chegou a
figurar no posto de capitão. Bem
estabelecido na corporação
militar, do ponto de vista finan-
ceiro e profissional, segundo ele,
ainda faltava algo. Um dos as-
pectos que mais o incomodava
era viver longe da família, que
estava no Piauí. “Nesse período,
perdi muitos momentos bons e
ruins também”, relembra Leo-

nardo, que também buscava
uma melhor situação financei-
ra. Por isso, estabeleceu como
objetivo pessoal ingressar no
quadro de profissionais do TCE-
PI. “Inicialmente tentei concur-
sos no âmbito Federal que pu-
dessem me dar mobilidade ter-
ritorial, ainda que inicialmen-
te eu não pudesse estar em Te-
resina-PI, mas que ao longo do
tempo eu tivesse a oportunida-
de fazer essa escolha. Mas tudo
aconteceu de modo mais sim-
ples do que eu imaginava, pois
fui aprovado num concurso de
âmbito estadual e que preencheu
os requisitos que eu procurava”,
ressalta Leonardo Chaves, res-
saltando que, além de tudo isso,
a expectativa de trabalhar em um
órgão com ótimos ambiente de
trabalho e cultura organizacio-
nal também foi decisivo para
tentar ingressar no TCE.

“A sensação de liberdade, as-
sociada à qualidade de vida, e
a remuneração também foram
fatores que analisei. Eu já ou-
via falar muito do TCE-PI e en-
contrei nele a oportunidade
que eu tanto queria. O concur-
so ofereceu inicialmente so-
mente duas vagas para cargo de
Auditor de Controle Externo,
mas eu encarei como um de-
safio e deu certo.”

Aos concurseiros, principal
dica que Leonardo Chaves dei-
xa é a de persistirem na busca
por seus objetivos, mas de modo
eficiente. A partir de sua expe-
riência, ele criou um canal, no
site Hit Concursos, em que dis-
ponibiliza um curso para ensi-
nar as técnicas que utilizou.

“Não basta saber o que quer e
onde se quer chegar, deve-se sa-
ber utilizar o tempo de estudo a
seu favor, aplicando as diversas
técnicas de estudo disponíveis
que ativam os nossos canais de
comunicação (visão, audição,
tato, etc.). Sem isso, fica difícil
conquistar o cargo público dos
seus sonhos, pois a concorrên-
cia está cada vez mais acirrada”,
conclui Leonardo Chaves.
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Para Leonardo Chaves, é fundamental usar técnicas para otimizar a preparação
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Informação é
do juiz que preside
a comissão do
próximo concurso

CCCCCARGOSARGOSARGOSARGOSARGOS |  Concurso para a área de apoio vai abranger diversas especialidades das carreiras de técnico e analista

TRF-RJ/ES quer o máximo de nomeações
Veja tabela de cargos/especialidades previstosRJ: convocados no último concurso

Técnico Judiciário
Especialidade Deficientes Ampla concorrência

Técnico administrativo (Sem Especialidade) 30 481

Segurança e Transporte 1 48

Telecomunicações e Eletricidade - 3

Enfermagem - 4

Informática - 17

Analista Judiciário
Especialidade Deficientes Ampla concorrência

Área Judiciária 18 275

Área Administrativa (Sem Especialidade) 1 13

Execução de Mandados 10 78

Arquitetura - 8

Arquivologia - 1

Biblioteconomia - 3

Contadoria - 2

Enfermagem - 1

Enfermagem do Trabalho - 1

Engenharia Civil - 3

Engenharia Eletrônica - 1

Informática - Edital - 7

Medicina - Clínica Médica - 4

Medicina - Psiquiatria - 2

Odontologia - 2

Psicologia - 2

Taquigrafia - 5

Ensino Médio Completo
Técnico Judiciário

Área Especialidade Escolaridade/Pré-Requisitos (a serem comprovados no ato da posse) 

Administrativa 

Técnico administrativo 
(sem especialidade) 

Comprovante de Conclusão de curso de ensino médio (2º grau) ou equivalente, devidamente reconhecido. 

Segurança e Transporte 
Comprovante de Conclusão de curso de ensino médio (2º grau) ou equivalente, devidamente reconhecido, e Carteira Nacional de 
Habilitação, categoria D ou E. 

Telecomunicações e 
Eletricidade 

Comprovante de Conclusão de curso de ensino médio (2º grau) ou equivalente, devidamente reconhecido. 

Apoio 
Especializado 

Contabilidade 
Comprovantes de Conclusão de curso de ensino médio (2º grau) ou equivalente, acrescido de Curso Técnico de Contabilidade, 
devidamente reconhecidos, e registro no Conselho Regional Correspondente. 

Enfermagem 
Comprovante de Conclusão do ensino médio (2º grau) ou equivalente, certificado de conclusão do curso Técnico de Enfermagem, 
registro no Conselho Regional Correspondente e 2 (dois) anos de experiência comprovada em Enfermagem. 

Informática 
Comprovante de Conclusão de curso de ensino médio (2º grau) ou equivalente, devidamente reconhecido, acrescido de cursos de 
programação totalizando, no mínimo, 180 horas/aula, ou de certificado de conclusão de curso técnico na área de Informática, 
devidamente reconhecido. 

 

Ensino Superior Completo
Analista Judiciário

Área Especialidade Escolaridade/Pré-Requisitos (a serem comprovados no ato da posse) 

Judiciária 
Sem especialidade Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso de Bacharel em Direito, reconhecido pelo Ministério da Educação. 

Execução de 
Mandados 

Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso de Bacharel em Direito, reconhecido pelo Ministério da Educação. 

Administrativa Sem especialidade 
Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) de Curso Superior de Graduação em qualquer área, reconhecido pelo Ministério 
da Educação. 

Apoio 
Especializado 

Arquitetura 
Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso Superior de Arquitetura, reconhecido pelo Ministério da Educação, e 
registro no Conselho Regional Correspondente. 

Arquivologia 
Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso Superior de Arquivologia, reconhecido pelo Ministério da Educação, e 
registro na Delegacia Regional do Trabalho. 

Biblioteconomia 
Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso Superior de Biblioteconomia, reconhecido pelo Ministério da Educação, 
e registro no Conselho Regional correspondente. 

Contadoria 
Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso Superior de Ciências Contábeis, reconhecido pelo Ministério da 
Educação, e registro no Conselho Regional Correspondente. 

Enfermagem 
Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Enfermagem (acompanhado do Histórico Escolar), reconhecido pelo 
Ministério da Educação, registro profissional no Conselho Regional correspondente e 2 (dois) anos de experiência comprovada em 
Enfermagem. 

Enfermagem do 
Trabalho 

Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Enfermagem (acompanhado do Histórico Escolar) e especialização em 
enfermagem do trabalho (com carga horária mínima de 360 horas), ambos em Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro profissional no Conselho Regional correspondente e 2 (dois) anos de experiência comprovada em Enfermagem do 
Trabalho. 

Engenharia Civil 
Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso Superior de Engenharia Civil, reconhecido pelo Ministério da Educação, 
e registro no Conselho Regional Correspondente. 

Engenharia 
Elétrica 

Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso Superior de Engenharia Elétrica, reconhecido pelo Ministério da 
Educação, e registro no Conselho Regional Correspondente. 

Engenharia 
Eletrônica 

Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso Superior de Engenharia Eletrônica, reconhecido pelo Ministério da 
Educação, e registro no Conselho Regional Correspondente. 

Engenharia 
Mecânica 

Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso Superior de Engenharia Mecânica, reconhecido pelo Ministério da 
Educação, e registro no Conselho Regional Correspondente. 

Estatística 
Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso Superior de Estatística, reconhecido pelo Ministério da Educação, e 
registro no Conselho Regional Correspondente. 

Informática 
Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) de Curso Superior de Graduação em qualquer área, reconhecido pelo Ministério 
da Educação, com Especialização na área de Informática, com carga horária mínima de 360 horas, ou Curso Superior em Informática, 
reconhecido pelo Ministério da Educação. 

Medicina – Clínica 
Médica 

Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso Superior de Medicina, reconhecido pelo Ministério da Educação registro 
no Conselho Regional correspondente e 2 (dois) anos de experiência comprovada em Clínica Médica. 

Medicina do 
Trabalho 

Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso Superior de Medicina, com especialização em Medicina do Trabalho, 
reconhecidos pelo Ministério da Educação, residência médica (ou pós-graduação em especialidade clínica) registro no Conselho Regional 
correspondente e 2 (dois) anos de experiência comprovada em Medicina do Trabalho. 

Medicina – 
Psiquiatria 

Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso Superior de Medicina, com especialização em Psiquiatria, reconhecidos 
pelo Ministério da Educação, registro no Conselho Regional correspondente e 2 
(dois) anos de experiência comprovada em Psiquiatria. 

Odontologia 
Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso Superior de Odontologia, reconhecido pelo Ministério da Educação, 
registro no Conselho Regional correspondente e 2 (dois) anos de experiência em Clínica Odontológica. 

Psicologia 
Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso Superior de Psicologia, reconhecido pelo Ministério da Educação, e 
registro no Conselho Regional Correspondente. 

Serviço Social 
Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso Superior de Serviço Social, reconhecido pelo Ministério da Educação, e 
registro no Conselho Regional Correspondente. 

Taquigrafia 
Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) de curso Superior de Graduação em qualquer área, reconhecido pelo Ministério 
da Educação. 

CONHECIMENTOS GERAIS
PORTUGUÊS: Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Grafia e em-
prego dos porquês. Homônimos e parônimos. Emprego do hífen.
Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, formas de trata-
mento e colocação. Advérbios. Conjunções coordenativas e su-
bordinativas. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo.
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ocor-
rência da crase. Pontuação. Redação (confronto e reconhecimen-
to de frases corretas e incorretas). Intelecção de texto.

MATEMÁTICA e RACIOCÍNIO LÓGICO: Matemática: Conjuntos
numéricos: racionais e reais - operações, propriedades, proble-
mas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária e
decimal. Conjuntos numéricos complexos. Números e grandezas
proporcionais. Razão e proporção. Divisão proporcional. Regra
de três (simples e composta). Porcentagem. Juros simples e com-
postos. Raciocínio lógico-matemático: estrutura lógica de relações
arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios;
dedução de novas informações das relações fornecidas e avali-
ação das condições usadas para estabelecer a estrutura daque-
las relações. Compreensão e análise da lógica de uma situação,
utilizando as funções intelectuais: raciocínio verbal, raciocínio ma-
temático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal,
formação de conceitos, discriminação de elementos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO: Princípios básicos da
Administração Pública. Administração direta e indireta. Órgãos
públicos. Agentes Públicos. Ato administrativo: requisitos, atri-

Técnico administrativo (sem especialidade): veja programa anterior
Para quem pretende sair na frente nos estudos, FOLHA

DIRIGIDA publica abaixo o programa do último concurso
para técnico judiciário da área administrativa (apenas ní-
vel médio), que, segundo especialistas, deve ser tomado
como referência neste momento pré-edital.

butos, classificação, espécies, revogação, invalidação e convali-
dação do ato administrativo. Poderes e deveres dos administra-
dores públicos: uso e abuso do poder, poderes vinculado, discri-
cionário, hierárquico, disciplinar e regulamentar, poder de polícia,
deveres dos administradores públicos. Regime Jurídico dos Ser-
vidores Públicos Federais: Lei nº 8.112/90 com suas posteriores
modificações (atualizada). Provimento. Vacância. Direitos e Van-
tagens. Dos deveres. Das proibições. Da acumulação. Das res-
ponsabilidades. Das penalidades. Do processo administrativo dis-
ciplinar e sua revisão. Licitação e contratos administrativos: Lei
nº8.666/93 com suas posteriores modificações (atualizada): Dos
princípios. Das modalidades. Dos contratos. Da execução. Da
inexecução e da rescisão. Das sanções. Lei nº 10.520/02: Do
pregão. Do processo administrativo (Lei n° 9.784/99). Improbi-
dade Administrativa (Lei nº 8.429/92).

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: Princípios fundamentais.
Dos direitos e garantias fundamentais: dos direitos e deveres
individuais e coletivos, dos direitos sociais, da nacionalidade, dos
direitos políticos. Da Administração Pública: disposições gerais,
dos servidores públicos. Da Organização dos Poderes: do Poder
Legislativo, Do Poder Executivo. Do Poder Judiciário. Funções Es-
senciais à Justiça.

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Das partes e dos pro-
curadores. Dos órgãos judiciários e dos auxiliares da justiça. Dos
atos processuais: forma, tempo e lugar. Dos prazos: Disposi-
ções gerais. Verificação e penalidades. Da comunicação dos atos
processuais: cartas, citação e intimação. De outros atos proces-
suais: distribuição e registro. Juizado Especial Federal: princípios
e competência.

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL: Do inquérito policial.
Da ação penal: denúncia, representação, queixa, renúncia e per-
dão. Do juiz, do Ministério Público, do acusado e defensor, dos as-
sistentes e auxiliares da justiça. Competência penal do STF, do STJ,
dos TRFs, dos Juízes Federais e dos Juizados Especiais Federais.
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DPU: resultado
de perícia nesta
terça, dia 8
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CPRM: útimo
dia para pagar
a taxa
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Eletronuclear:
homologação sai
quinta, dia 10

Resposta dos Correios não
deve encerrar luta por concurso

EEEEESPERASPERASPERASPERASPERA     | Sindicato aguarda até dia 11 resposta sobre concurso

O Tribunal Regional Federal da
2ª Região (TRF-RJ/ES) espera fa-
zer o maior número possível de
contratações, por meio do próxi-
mo concurso de técnicos e ana-
listas judiciários. A informação é
do presidente da comissão respon-
sável pela seleção, juiz Carlos
Guilherme Lugones: “O objetivo
da Administração é realizar tan-
tas nomeações quantas forem
possíveis, à medida que forem sur-
gindo novas vagas”, afirmou.

O destaque do magistrado
vai ao encontro do que vem
acontecendo com o concurso
de 2011, válido até 16 julho (téc-
nicos administrativo - sem es-
pecialidade - e em segurança e
transporte) e 29 do mesmo mês
(demais funções).

Até 25 de fevereiro, segundo
o TRF-RJ/ES, foram feitas 1.118
convocações. Só no Rio de Janei-
ro, ocorreram 1.021 chamadas,
sendo 584 para técnico judici-
ário, das quais 511 apenas para
técnico administrativo (sem es-
pecialidade). O presidente da
comissão esclareceu também
que os preparativos do novo
certame estão na fase inicial.

“A primeira reunião (da co-
missão) ocorreu no dia 4 de fe-
vereiro. Portanto, os trabalhos
se encontram em fase inicial, e
não é possível, ainda, antecipar
qualquer informação acerca das
atividades que deverão ser rea-
lizadas pelo grupo, bem como
informar sobre prazos, exigên-
cias, banca examinadora e car-
gos e especialidades a serem
oferecidos”, assinalou.

Carlos Guilherme Lugones
voltou a confirmar a seleção para
28 especialidades dos níveis mé-
dio, médio/técnico e superior, e

GUSTAVO PORTELLA
gustavo.portella@folhadirigida.com.br

falou do excelente ambiente pro-
fissional que o TRF-RJ/ES propor-
ciona aos seus servidores. O ma-
gistrado destacou ainda a impor-
tância desses novos profissionais
para a população, em geral.

“Aos interessados em concorrer
no certame, cabe dizer que a Jus-
tiça Federal da 2ª Região prima por
oferecer um ambiente organiza-
cional de muito respeito aos ser-
vidores de nível superior ou téc-
nico, considerando que deles de-
pende, em grande medida, a efe-
tiva concretização da missão ins-
titucional, ou seja, a prestação de
um serviço público de grande re-
levância para o cidadão”, destacou.

Outro ponto destacado pelo
juiz, e que deve servir de moti-
vação para o estudo dos interes-
sados, além das boas remunera-
ções oferecidas, é a política de
qualificação de servidores imple-
mentada no órgão.

“Os candidatos podem ter
certeza de que no tribunal e nas
seções judiciárias do Rio de Ja-

neiro e do Espírito Santo os ser-
vidores contam com recursos
materiais, serviços de apoio e
ações de capacitação e aperfei-
çoamento para possibilitar o
melhor cumprimento das ativi-
dades diárias”, disse Lugones.

Edital no próximo semestre -
O concurso do TRF-RJ/ES visará
à formação de cadastro de reser-
va, a ser utilizado no prazo de dois
anos, podendo dobrar. O edital,
segundo Lugones, está previsto
para sair no próximo semestre.

O técnico tem remuneração de
R$6.224,79, e o analista, de
R$9.662,84. O destaque da seleção
é o cargo de técnico administrati-
vo (sem especialidade), que exige
o nível médio (veja tabela comple-
ta nesta página). Embora já inten-
sifique os preparativos, o TRF-RJ/
ES já esclareceu que precisa do aval
do Conselho da Justiça Federal
(CJF) para realizar o concurso.
Acredita-se, porém, que esse aval
é uma simples burocracia, pois o
concurso já foi confirmado.

As respostas aos recursos re-
ferentes às inscrições homolo-
gadas da Eletronuclear estarão
disponíveis a partir desta quar-
ta-feira, 9, no site da Fundação
Bio Rio (FBR), organizadora. Os
candidatos às 32 vagas, mais
cadastro, da subsidiária da Ele-
trobrás, devem ficar atentos
também à homologação final
dos inscritos, a ser publicada na
quinta-feira, 10 de março.

Os locais de prova  e os car-
tões de confirmação sairão no
dia 14. Os concorrentes de-
vem intensificar os estudos,
pois as provas serão aplicadas
no dia 20 deste mês. O con-
teúdo cobrado será de Língua
Portuguesa e Raciocínio Lógi-
co. As funções de operador e
médico passarao, ainda, por
Conhecimentos Específicos.
Os gabaritos preliminares
sairão no dia 21. Os candida-
tos passarão por exames mé-
dicos e psicológicos, e teste
cardiorespiratório, esse últi-
mo para especialista.

SERVIÇO
Respostas aos recursos: http://
concursos.biorio.org.br/

A luta dos trabalhadores da
Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos pela realização do con-
curso necessário para minimizar a
sobrecarga de trabalho dos atuais
funcionários não deve terminar com
o posicionamento da estatal sobre
o assunto, esperado para até a pró-
xima sexta-feira, dia 11. É o que
afirma o presidente do Sindicato Na-
cional dos Trabalhadores em Cor-
reios e Telégrafos do Rio de Janeiro
(Sintect-RJ), Ronaldo Martins.

Na opinião do sindicalista, di-
ficilmente os Correios darão uma
resposta satisfatória com relação
ao concurso, diferentemente do
que pode ocorrer com relação a
outras demandas apresentadas
pelo Sintect-RJ. Segundo Martins,
a empresa pediu um prazo de 15
dias úteis para apresentar respos-
tas às reinvidicações, prazo que

se encerra no próximo dia 11.
De acordo com o presidente do

sindicato do Rio de Janeiro, con-
firmando-se a previsão negativa,
a federação da categoria irá deci-
dir qual o próximo passo a ser
dado, tendo em vista que a falta
de pessoal é um problema naci-
onal. No Rio de Janeiro, a neces-
sidade é de mais de 900 cartei-
ros, segundo Martins.

Apesar de tudo, a previsão é que
a seleção seja realizada em meados
deste ano, segundo informou recen-
temente à FOLHA DIRIGIDA o di-
retor regional dos Correios no Rio
de Janeiro, Márcio Vieira. Oficial-
mente, a empresa afirma apenas
que está reavaliando a quantidade
de vagas a serem preenchidas, as-
sim como a necessidade de pesso-
al em cada localidade. Uma deci-
são judicial obriga os Correios a con-

tratarem concursados em substitui-
ção a terceirizados e para suprir a
demanda de pessoal.

A seleção, que é aguardada há
mais de dois anos, chegou a ter
edital previsto para agosto do ano
passado, mas foi suspensa tempo-
rariamente em consequência do
ajuste fiscal do governo. À época,
seriam oferecidas cerca de 2 mil
vagas (144 para o Rio de Janeiro)
de agente de Correios, de nível
médio, nas atividades de carteiro e
operador de triagem e transbordo.

As remunerações iniciais são de,
no mínimo, R$2.885,37 para car-
teiro e R$2.348,87 para operador,
para carga de trabalho de segunda
a sexta. Para quem atuar de segun-
da a sábado, os ganhos sobem para
R$3.017,42. Os valores já incluem
benefícios e adicionais. As contra-
tações são pelo regime celetista.

O Serviço Geológico do Brasil
(CPRM) informou que 9.938 can-
didatos realizaram o cadastro no
concurso para o cargo de técnico
em geociência, com oferta de 52
vagas. O prazo para o pagamento
da taxa, de R$55, termina nesta
terça-feira, 8, podendo ser efetua-
do em qualquer agência bancária,
casa lotérica ou nos Correios. O
número total de inscrições confir-
madas (pagas) deverá ser conhe-
cido somente após esta data.

Os cartões de confirmação de
inscrição, que informam horário
e local de prova, poderão ser aces-
sados a partir do próximo dia 23,
no site do organizador, o Cebras-
pe (antigo Cespe/UnB). As avali-
ações objetivas, marcadas o dia 3
de abril, abrangerão Conhecimen-
tos Básicos (25 perguntas de Lín-
gua Portuguesa, Noções de Infor-
mática, Matemática e Atualidades)
e Conhecimentos Específicos (25).
A remuneração é R$3.985, referen-
te ao salário de R$3.215,22 e auxí-
lio-alimentação no valor de
R$769,83.

SERVIÇO
Cartões de confirmação:
www.cespe.unb.br/concursos/cprm_16

Está prevista para esta terça-
feira, dia 8, a divulgação do re-
sultado provisório da perícia
médica dos candidatos com de-
ficiência do concurso para a
área administrativa da Defen-
soria Pública da União (DPU).

O resultado final das provas
objetivas foi divulgado no dia
23 do mês passado e pode ser
consultado no site da FOLHA
DIRIGIDA. O exame foi apli-
cado em 24 de janeiro para
68.987 dos 116.423 inscritos.

A seleção é para 143 vagas,
sendo 105 de agente adminis-
trativo (R$3.817,98) e 38 em
cargos de nível superior
(R$5.266,18 e de R$6.348,27),
havendo ainda formação de
cadastro de reserva, para ser
utilizado durante o prazo de
validade do concurso, de um
ano, podendo dobrar.

No Rio de Janeiro, são três
vagas de agente administrati-
vo e uma de analista técnico-
administrativo, além de outras
chances em cadastro.

SERVIÇO
Resultados: www.cespe.unb.br/
Concursos/DPU_15_ADMINISTRATIVO/
e www.folhadirigida.com.br
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Temporários do IBGE: só prova objetiva
CCCCCARARARARARGOSGOSGOSGOSGOS | Próximo concurso deverá ser para 18.214 vagas de agente (médio e médio/técnico) e analista (superior) censitários

Próximos editais
manterão estrutura
do anterior. Há
mais de 88 mil vagas

CONTEÚDOS BÁSICOS
LÍNGUA PORTUGUESA: I - Compreensão e interpretação de texto. II - Significação das
palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. III - Pontuação. Estrutura e se-
qüência lógica de frases e parágrafos. IV - Ortografia oficial. Acentuação gráfica. V - Clas-
ses das palavras. VI - Concordância nominal e verbal. VII - Regência nominal e verbal.
Emprego da crase. VIII - Emprego dos verbos regulares, irregulares e anômalos. Vozes dos
verbos. IX - Emprego dos pronomes. X - Sintaxe: termos essenciais, integrantes e acessó-
rios da oração.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTE CENSITÁRIO DE INFORMÁTICA (ACI)
NOÇÕES DE INFORMÁTICA III: I - Conceitos Básicos: operação de microcomputadores,
funcionalidades e aspectos de configuração de CPU, monitor de vídeo, dispositivos de
memória dinâmica e de massa, teclado, mouse, impressora, armazenamento de dados,
conceito de diretórios e arquivos, operações usuais no manuseio de dados computacio-
nais. II - Aspectos de Segurança dos Sistemas Computacionais: qualificações de acesso,
chaves e senhas, vírus e antivírus, procedimentos de “back up”. II - Aplicativos Computa-
cionais Básicos: funcionamento de editores de texto, planilhas eletrônicas, navegadores,
conhecimentos de Word e Excel. IV - Comunicação através de Redes Computacionais: recur-
sos necessários e mecanismos de comunicação; programas de transferência e arquivos e
correio eletrônico; Organização da Intranet e Internet. V - Operação dos Sistemas Windows
XP e Windows Vista.

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

Agente censitário: veja programa anterior
Para orientação dos futuros candidatos agente censitário  do

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

Técnico: mais dicas de especialista

TÉCNICO DO IBGE

Para conquitsar uma vaga no IBGE é necessário
estudar bastante, pois concorrência será grandeFicha de Exercícios

Resolva questões de Geografia

01. Observe o gráfico a seguir.

Observe a escala do tempo geológico para identificar
os processos naturais que ocorreram,
respectivamente, nas eras Paleozoica e Cenozoica
(Período Terciário).

a) Formação de jazidas carboníferas e dobramentos como
o Himalaia, os Andes e os Alpes.

b) Oscilações do nível do mar nos últimos períodos
glaciais e formação das bacias petrolíferas do Oriente
Médio.

c) Configuração atual dos continentes e oceanos e
dobramentos como o Himalaia, as Rochosas e os Andes.

d) Formação das bacias petrolíferas como o présal
brasileiro e soterramento das florestas que originaram
o carvão mineral.

e) Oscilações do nível do mar nos últimos períodos
glaciais e configuração atual dos continentes e oceanos.

02. O mapa a seguir destaca as principais áreas sísmicas
do globo que:

a) possuem relevo de altitudes moderadas da era pré
cambriana, não havendo relação com as placas
tectônicas.

b) costumam ter terremotos em zonas de afastamento
entre placas, a exemplo do terremoto em Qinghai na
China em 2010.

c) apresentam as altas altitudes, pois são dobramentos
modernos formados pelo choque entre placas
tectônicas a partir da era cenozoica (período
quaternário).

d) possui baixa altitude, com formação na era pré
cambriana e período quaternário.

e) coincidem com os dobramentos modernos da era
cenozoica (período terciário), sujeitas ao vulcanismo
ativo, terremotos em áreas de contato entre as placas
tectônicas

03. Em 2011, um tsunami atingiu o litoral do Japão,
banhado pelo Oceano Pacífico. A onda gigante
provocou perda de vidas humanas e prejuízos
econômicos. O tsunami foi causado

a) por ventos fortes causados por um furacão, fenômeno
meteorológico frequente na região do Oceano Pacífico.

b) por terremoto de alta intensidade no continente numa
zona de convergência entre as placas tectônicas de
Nazca e da América do Sul.

c) por terremoto de alta intensidade submarino numa
zona de convergência entre as placas tectônicas de
Nazca e da América do Sul.

d) por terremoto submarino numa zona de divergência
entre as placas tectônicas do Pacífico e Asiática.

e) pela elevação do nível do mar decorrente dos efeitos
do aquecimento global sobre o degelo das calotas polares.

04. Nos mapas 1, 2 e 3, as áreas assinaladas em preto
correspondem, respectivamente, às rochas:

a) sedimentares, cristalinas e vulcânicas.
b) cristalinas, sedimentares e vulcânicas.
c) vulcânicas, metamórficas e sedimentares.
d) sedimentares, metamórficas e cristalinas.
e) magmáticas, metamórficas e vulcânicas.

05  Em 2010, um terremoto de 7.1º na escala Richter
atingiu o Haiti, causou danos à infraestrutura e a
perda de 230 mil vidas humanas.

O abalo sísmico aconteceu em área de limite
a) transformante entre as placas do Caribe e da

América do Sul.
b) divergente entre as placas do Caribe e da América

do Norte.
c) convergente entre as placas da América Central e

América do Sul.
d) convergente entre as placas do Caribe e Gonave.
e) transformante entre as placas do Caribe e Gonave.

06. A erupção do vulcão Eyjafjallajoekull, localizado
numa geleira, causou grandes transtornos na
Europa em 2010. Por vezes, o tráfego aéreo foi
interrompido pela nuvem de cinzas do vulcão que
coloca em risco a segurança das aeronaves. O
vulcão localizase na ilha da

a) Irlanda, onde ocorre divergência entre placas
tectônicas.

b) Islândia, onde ocorre divergência entre placas
tectônicas.

c) Sicília, sul da Itália, onde acontece colisão entre
placas tectônicas.

d) Islândia, onde ocorre convergência entre placas
tectônicas.

e) Irlanda, onde ocorre convergência entre placas
tectônicas.

07. Entre 2012 e 2013 aconteceram terremotos de
média intensidade no Brasil. Assinale a
localidade e a causa.

a) Montes Claros (MG); vulcanismo.
b) Bacia de Santos (SP); exploração do presal.
c) Poços de Caldas (MG); vulcanismo.
d) Altamira (PA); hidrelétrica.
e) Montes Claros (MG); falhas geológicas.

Relevo
08. Tratase do processo prevalecente em planícies:
a) erosão. b) sedimentação.
c) vulcanismo. d) orogênese.
e) desertificação.

09. Analise a imagem para responder à questão.

Assinale a alternativa que explica corretamente a
imagem.

a) As planícies fluviais são largamente encontradas na
região amazônica.

b) As chapadas sedimentares dominam boa parte do
CentroOeste.

c) No Nordeste existem áreas onde coexistem
depressões e extensas chapadas.

d) As coxilhas localizadas no Sul do país são
recobertas por vegetação de campos.

e) Na região Sudeste existem grandes extensões
formadas por planaltos cristalinos.

10. O território brasileiro apresenta formas
diversificadas de relevo. Identifique a forma de
relevo representada na fotografia a seguir e
assinale a opção correta.

a) Mar de Morro com estrutura cristalina.
b) Escarpa de falha (Graben) em dobramento.
c) Depressão com estrutura sedimentar.
d) Chapada com estrutura geológica sedimentar.
e) Cuesta com estrutura geológica cristalina.

Geografia
01 A|02 E|03 C|04 A|05 E|06 B|07 E
Relevo
08 B|09 E|10 D|

A realização de muitos exercícios é fundamen-
tal para a conquista de uma vaga no IBGE, pois a
concorrência é enormal. Por isso, FOLHA DIRIGI-
DA publica novo teste para ajudar na preparação
dos candidato a técnico. Boa sorte!

GEOGRAFIA

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

Se isso se cumprir, os concor-
rentes serão avaliados somente
por meio de prova objetiva,
composta, provavelmente, por
60 questões. As disciplinas do
concurso aberto são Língua Por-
tuguesa, Noções de Administra-
ção e Situações Gerenciais, Ra-
ciocínio Lógico e Conhecimen-
tos Específicos, dependendo da
função. Malheiros não revelou,
porém, se essas matérias serão
mantidas.

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

Em seguida, serão divulgadas
as regras da seleção para 62.400
vagas de recenseador, de nível
fundamental, cujo rendimento
varia de acordo com o número
de pesquisas, podendo chegar a
R$3 mil. Ambos os editais pre-
cisam ser divulgados até 14 de
junho, seis meses após a publi-
cação da portaria de autorização
do Ministério do Planejamento.

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

mas a definição deverá ocorrer
em curto período.

Mais 7 mil vagas - O IBGE
também abrirá, até 6 de julho,
concurso para 7.825 vagas tem-
porárias, visando às pesquisas
econômicas e sociodemográficas.
É necessário definir a organiza-
dora, além da distribuição das
vagas pelo país e dos salários.

Haverá 25 vagas de supervisor
de pesquisa por telefone, para
graduados em áreas ainda não

informadas; 300 de agentes de
pesquisa por telefone e 7.500
agentes de pesquisa e mapea-
mento, ambos de nível médio,
havendo no primeiro a exigên-
cia de experiência de um ano.

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

Com parcial de 470 inscritos,
o cargo de técnico (nível médio)
do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) é o
grande destaque do concurso.
Fatando pouco mais de um mês
para as provas, programadas para
17 de abril, os candidatos devem
intensificar os estudos, procura-
do tirar as principais dúvidas de
cada matéria. Para orientar os
concorrentes na disciplina de
Conhecimentos Específicos,
FOLHA DIRIGIDA entrevistou
o professor Marcelo Saraiva,
para dar dicas.

O especialista chamou a
atenção para o fato de o conteúdo
Conhecimentos Específicos
sobre o IBGE já ter sofrido seis
retificações e apontou a neces-
sidade de os candidatos estarem
antenados ao noticiário do país.
“O primeiro passo é ter acesso
a todas as mudanças. Além dis-
so, é importante prestar atenção

aos conceitos, que aparecem da
definição de cada capítulo. Há
vários relevantes. É essencial ao
candidato acompanhar os no-
ticiários relativos à situação eco-
nômica, social, política do país,
para poder exemplificar o con-
ceito dado”, afirmou.

O especialista orienta que, na
hora de organizar os estudos, o
candidato tenha prioridade em
começar pela disciplina de Ge-
ografia.

“O concorrente deve estudar
a apostila várias vezes, nao se
prender a uma leitura só. Para
iniciar o estudo, é preciso ter
noções boas de Geografia. En-
tender o que é pecuaria e car-
tografia, por exemplo. A apos-
tila tem um capítulo inteiro de-
dicado a geociência”, auxilia.

Além da análise da apostila,
o docente acredita que o con-
teúdo disponibilizado no canal
do IBGE, no Youtube, pode aju-

dar muito os candidatos. “Com
os vídeos, os principais concei-
tos são abordados com  defini-
ções didáticas”, disse. O docen-
te destaca ser bastante impor-
tante ter acesso a questões de
provas anterior. “É a melhor
forma de se ter uma referência
de como esse conteúdo especí-
fico deverá ser cobrado no con-
curso”, garantiu.

Cartões - Os cartões com a con-
firmação da inscrição, que infor-
mam o horário e os locais de pro-
va, estarão disponíveis no site da
FGV (organizadora) nos dias 4
(analista e tecnologista) e 11 (téc-
nico) de abril. Para analista e tec-
nologista (cerca de 30 mil ins-
critos), a avaliação está marcada
para o dia 10 do mesmo mês, já
para técnico, no dia 17.

SERVIÇO
Locais de prova e Retificações: http:/
/fgvprojetos.fgv.br/
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CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

CARGOS PRÉ-REQUISITOS  
VAGAS 

(AC)  
VAGAS  
(PCD)  

VAGAS   
(PPP)  

TOTAL 
DEVAGAS   

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO  
Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de nível 

médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 
Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.  

10  2  3  15  

INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO  

Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de nível 
Médio Profissionalizante de Técnico em Enfermagem, expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos 

Estaduais de Educação.  

1  -  -  1  

TÉCNICO EM AUDIOVISUAL  

Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de nível 
médio profissionalizante na área ou curso de nível médio completo; expedido por 

instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou 
Conselhos Estaduais de Educação.  

1  -  -  1  

TÉCNICO EM ENFERMAGEM  

Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso técnico 
em Enfermagem ou curso de nível médio acrescido de curso técnico em 
Enfermagem (com carga horária mínima de 1.200 horas); expedido por 

instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou 
Conselhos Estaduais de Educação. Registro no Conselho de Classe 

competente.  

128  9  34  171  

TÉCNICO EM SECRETARIADO  

Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de nível 
médio profissionalizante na área ou curso de nível médio completo, acrescido de 

curso técnico em Secretariado (com carga horária mínima de 800 horas); 
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, 
Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Registro no Conselho de 

Classe competente.  

1  -  -  1  

TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO  

Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de nível 
médio profissionalizante na área ou curso de nível médio, acrescido de curso 

técnico com ênfase em Sistemas Computacionais (com carga horária mínima de 
1.000 horas); expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.  

2  -  1  3  

TRADUTOR E INTÉPRETE DE 
LINGUAGEM DE SINAIS  

Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de nível 
médio, acrescido de certificado de Proficiência em LIBRAS (PRO-LIBRAS); 

expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, 
Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.  

2  -  -  2  

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

CARGOS PRÉ-REQUISITOS  
VAGAS 

(AC)  
VAGAS  
(PCD)  

VAGAS   
(PPP)  

TOTAL 
DEVAGAS   

ARQUITETO E URBANISTA  
Curso superior completo em Arquitetura, reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Registro no 
Conselho de Classe competente.  

1  -  -  1  

ENFERMEIRO  
Curso superior completo de Enfermagem, reconhecido pelo Ministério da 
Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Registro no 

Conselho de Classe competente.   
28  3  8  39 

ENGENHEIRO MECÂNICO  
Curso superior completo em Engenharia Mecânica e registro no Conselho de 

Classe competente.  
1  -  -  1  

FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO  
Curso superior completo em Farmácia, reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Registro no 
Conselho de Classe competente.   

1  -  -  1  

FARMACÊUTICO/HABILITAÇÃO  
Curso superior completo em Farmácia, reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Registro no 
Conselho de Classe competente.   

3  -  1  4  

FISIOTERAPEUTA  
Curso superior completo em Fisioterapia, reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Registro no 
Conselho de Classe competente  

16  -  4  20 

FONOAUDIÓLOGO  
Curso superior completo em Fonoaudiologia, reconhecido pelo Ministério da 
Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Registro no 

Conselho de Classe competente.  
6  -  2  8  

MÉDICO / ANATOMIA 
PATOLÓGICA  

Curso superior completo em Medicina, residência médica ou especialização na 
área; reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos 

Estaduais de Educação. Registro no Conselho de Classe competente.  
2  -  -  2  

MÉDICO / ANESTESISTA  
Curso superior completo em Medicina, residência médica ou especialização na 

área; reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos 
Estaduais de Educação. Registro no Conselho de Classe competente.  

10  2  3  15 

MÉDICO / CIRURGIA DE CABEÇA 
E PESCOÇO  

Curso superior completo em Medicina, residência médica ou especialização na 
área; reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos 

Estaduais de Educação. Registro no Conselho de Classe competente.  
1  -  -  1  

MÉDICO / CIRURGIA DE COLO 
PROCTOLOGIA  

Curso superior completo em Medicina, residência médica ou especialização na 
área; reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos 

Estaduais de Educação. Registro no Conselho de Classe competente.  
1  -  -  1  

MÉDICO / CIRURGIA GERAL  
Curso superior completo em Medicina, residência médica ou especialização na 

área; reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos 
Estaduais de Educação. Registro no Conselho de Classe competente.  

3  -  1  4  

MÉDICO / CIRURGIA 
ONCOLÓGICA  

Curso superior completo em Medicina, residência médica ou especialização na 
área; reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos 

Estaduais de Educação. Registro no Conselho de Classe competente.  
1  -  -  1  

MÉDICO / CIRURGIA PLÁSTICA  
Curso superior completo em Medicina, residência médica ou especialização na 

área; reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos 
Estaduais de Educação. Registro no Conselho de Classe competente.  

1  -  -  1  

MÉDICO / CIRURGIA TORÁCICA  
Curso superior completo em Medicina, residência médica ou especialização na 

área; reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos 
Estaduais de Educação. Registro no Conselho de Classe competente.  

1  -  -  1  

MÉDICO / CLINICA MÉDICA  
Curso superior completo em Medicina, residência médica ou especialização na 

área; reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos 
Estaduais de Educação. Registro no Conselho de Classe competente.  

6  -  2  8  

MÉDICO DO TRABALHO  
Curso superior completo em Medicina, com especialização em Medicina do 

Trabalho, reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos 
Estaduais de Educação. Registro no Conselho de Classe competente.  

1  -  -  1  

Quadro de vagas da UniRio

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

UniRio: 335 vagas efetivas,
nos níveis médio e superior

PPPPPROCEDIMENTOSROCEDIMENTOSROCEDIMENTOSROCEDIMENTOSROCEDIMENTOS     | Inscrições para o site da Cesgranrio

Estabilidade e
ganhos de até quase
R$7.800 estão
entre os atrativos

Hospital Azevedo Lima abre
seleção para 2º e 3º graus

NNNNNITERÓIITERÓIITERÓIITERÓIITERÓI     | Vencimentos variam de R$1.085 a R$9.600

Quem busca a estabilidade
empregatícia atuando em uma
instituição federal tem como boa
opção o concurso da Universida-
de Federal do Estado do Rio de
Janeiro (UniRio), que servirá
para contratar, pelo regime esta-
tutário, 335 servidores nas áreas
da Educação e Saúde, em funções
dos níveis médio, médio/técni-
co e superior. Em tempos de re-
cessão, as remunerações propi-
ciadas pela instituição de ensino
também são bem atraentes, che-
gando a quase R$7.800.

Dependendo dos cargos, os
classificados poderão atuar tanto
na própria universidade quan-
to no Hospital Universitário
Gaffrée e Guinle (HUGG), vin-
culado à UniRio. A instituição

de ensino tem campi nos bair-
ros da Urca, Centro e Botafogo,
ao passo que a unidade de saú-
de fica na Tijuca.

Na área de apoio há, por exem-
plo, 15 vagas de assistente admi-
nistrativo. A carreira é de nível
médio e propicia remuneração
de R$2.633,17, incluindo R$458
de auxílio-alimentação. Atuarão
na UniRio ainda os seguintes
profissionais, com os mesmos
ganhos: técnico em audiovisu-
al (uma), técnico em secretari-
ado (uma), técnico em tecnolo-
gia da informação (duas), tradu-
tor e intérprete de libras (duas),
arquiteto e urbanista (uma), en-
genheiro mecânico (uma) e
pedagogo (uma).

Já as lotações no hospital uni-
versitário serão para técnico de
enfermagem (171 ofertas), instru-
mentador cirúrgico (uma vaga),
enfermeiro (39), farmacêutico
(quatro), fisioterapeuta (20), fo-
noaudiólogo (oito), psicólogo

(sete) e médico em várias especi-
alidades (57), como clínico geral,
obstetra e pediatra. As duas pri-
meiras funções pedem nível
médio/técnico (rendimento de
R$2.633,17), enquanto que nos
demais casos é exigida graduação
na área concorrida, com ganhos
de R$4.124 e de R$7.791,09 (neste
caso para os médicos).

As inscrições serão recebidas
até 21 de março, no site da Fun-
dação Cesgranrio, organizado-
ra. O prazo para solicitar isen-
ção da taxa terminou. Em 26 de
junho serão aplicadas as provas
objetivas, para todas as carreiras.
Os tradutores e intérpretes de
Libras passarão também por um
exame prático, entre 30 de ju-
lho a 2 de agosto. A validade do
certame é de dois anos, prorro-
gável por igual período.

Quadrode cargos
CARGO 

JORNADA 
SEMANAL 

REMUNERAÇÃO 
BRUTA 

REQUISITOS 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO - 

CONTRATOS 
44h R$ 1,627,50 

Ensino Superior Cursando Direito e/ou Administração - mínimo 5º período); Experiência na área 
Jurídica (mínimo 06 meses). 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 
FINANCEIRO 

44h R$ 1,302,00 Ensino Médio Completo; Experiência na área Financeira (mínimo 06 meses). 

ENFERMEIRO CENTRO 
OBSTÉTRICO 

30h R$ 2,432,72 
Ensino Superior Completo (Formação em Enfermagem); Registro no Conselho de Classe Ativo; 
Especialização em Obstetrícia; Experiência comprovada na área de atuação em Centro Obstétrico 
(mínimo 01 ano). 

ENFERMEIRO DO TRABALHO 30h R$ 2,432,72 
Ensino Superior Completo (Formação em Enfermagem); Registro no Conselho de Classe Ativo; 
Especialização em Enfermagem do trabalho; Experiência comprovada na área de atuação em 
Enfermagem do trabalho (mínimo 01 ano). 

ENFERMEIRO TERAPIA 
INTENSIVA ADULTO 

30h R$ 2,432,72 
Ensino Superior Completo (Formação em Enfermagem); Registro no Conselho de Classe Ativo; 
Experiência comprovada na área de atuação em Terapia Intensiva - Adulto (mínimo 01 ano). 

ENGENHEIRO DO TRABALHO 30h R$ 4,820,36 
Ensino Superior Completo (Formação em Engenharia de Segurança do Trabalho); Registro no 
Conselho de Classe Ativo; Experiência comprovada na área de atuação em Engenharia do 
Trabalho (mínimo 06 meses). 

MAQUEIRO 44h R$ 1,085,00 Ensino Médio Completo.

MÉDICO DO TRABALHO 30h R$ 9,600,00 
Ensino Superior Completo (Formação em Medicina); Registro no Conselho de Classe Ativo; 
Especialização em Medicina do Trabalho; Experiência comprovada na área de atuação em 
Medicina do Trabalho (mínimo 02 ano). 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
CENTRO CIRURGICO 

30h R$ 1,282,94 
Ensino Técnico Completo (Formação Técnico de Enfermagem); Registro no Conselho de Classe 
Ativo; Experiência comprovada na área de atuação em Centro Cirúrgico (mínimo 01 ano); e 
certificado de curso em instrumentação cirúrgica. 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
GENERALISTA 

30h R$ 1,282,94 
Ensino Técnico Completo (Formação Técnico de Enfermagem); Registro no Conselho de Classe 
Ativo; Experiência comprovada na área hospitalar (mínimo 01 ano). 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
NEONATAL 

30h R$ 1,282,94 
Ensino Técnico Completo (Formação Técnico de Enfermagem); Registro no Conselho de Classe 
Ativo; Experiência comprovada na área de atuação em Terapia Intensiva Neonatal (mínimo 01 
ano). 

Observações: 
1. A função de Maqueiro exige esforço físico constante, o que imporá ao interessado um exame admissional específico; 
LEGENDA:   *AC – AMPLA CONCORRÊNCIA  **PNE– PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS  ***CR - CADASTRO RESERVA 

Obs. 
1. O Ensino Médio deverá ser comprovado através do histórico escolar, diploma ou declaração de conclusão de curso, devidamente registrado; 
2. O Ensino Superior deverá ser comprovado através de histórico escolar, diploma ou declaração de conclusão de curso, devidamente registrado; 
3. O Curso Técnico deverá ser comprovado através de histórico escolar, diploma ou declaração de conclusão de curso, devidamente registrado; 
4. A experiência exigida deverá ser comprovada com datas de início e fim, cargo e/ou função e setor de trabalho, através da apresentação da cópia da CTPS devidamente assinada 
e/ou declarações firmadas pelo responsável da Instituição, em papel timbrado onde se identifique o CNPJ, endereço e telefone de contato da empresa. 

SERVIÇO
Ficha de inscrição:
www.isgsaude.org/site/
Inscrições:
Rua Teixeira de Freitas, nº 30,
Fonseca, Niterói.

Inscrições, que são
gratuitas, poderão ser
feitas só nos dias
14, 15 e 16 deste mês

Serão aceitas apenas nos dias
14, 15 e 16 deste mês as ins-
crições (gratuitas) para o pro-
cesso seletivo visando à forma-
ção de cadastro de reserva com
profissionais de diversas áre-
as, inclusive pessoas com de-
ficiência, para atuação no Hos-
pital Estadual Azevedo Lima
(Heal), em Niterói. A seleção,
para cargos dos níveis médio,
médio/técnico e superior, será
feita pelo Instituto Sócrates
Guanaes (ISG), organização
social que exerce a gestão com-
partilhada da unidade. Os ven-
cimentos oferecidos  variam de
R$1.085 a R$9.600.

As chances são para assistente
administrativo na área jurídi-
ca; auxiliar administrativo na

área financeira; enfermeiro do
trabalho; enfermeiro em tera-
pia intensiva e em centro obs-
tétrico; engenheiro do trabalho;
maqueiro; médico do trabalho;
além de técnico de enferma-
gem generalista, em neonato-
logia e em centro cirúrgico.
Todos os cargos exigem experi-
ência, exceto o de maqueiro.

Para se candidatar, será ne-
cessário comparecer ao audi-
tório do Heal, das 9h às 16h,
de posse da ficha de inscrição
(disponível no site do ISG)
preenchida, além do original
e cópia do documento de
identidade com foto e com-
provantes de cursos e experi-
ências declaradas, como di-
plomas, certificados e cartei-
ra de trabalho.

No caso dos deficientes, é ne-
cessário apresentar também
laudo médico comprovando a
deficiência e estar aptos e com-
patíveis com as atribuições téc-

nicas, físicas e psicológicas de-
talhadas no edital.

Embora os selecionados ve-
nham a trabalhar em um hos-
pital público do estado, eles não
serão servidores, mas, sim, fun-
cionários do ISG, contratados
pelo regime celetista.

Os candidatos serão selecio-
nados por meio de análise cur-
ricular e entrevista por compe-
tências. Os resultados das ava-
liações curriculares serão divul-
gados de 18 de abril a 31 de
maio, enquanto que as entre-
vistas acontecerão de 1º de ju-
nho a 18 de julho. O resultado
final está previsto para até 15
de agosto. A seleção terá validade
de seis meses, a contar da sua
homologação, podendo dobrar.

Agetransp: edital depende
de novas reuniões com FGV

EEEEESCOLARIDADESCOLARIDADESCOLARIDADESCOLARIDADESCOLARIDADE     | Concurso para cargos dos níveis médio e superior

 Agência Reguladora de Serviços
Públicos Concedidos de Transpor-
tes do Rio de Janeiro (Agetransp) e
a Fundação Getulio Vargas (FGV) de-
verão voltar a se reunir nos próxi-
mos dias a fim de ajustar os últi-
mos detalhes para a publicação do
edital do concurso inédito da au-
tarquia, já autorizado pelo gover-
nador Luiz Fernando Pezão.

Conforme uma fonte ligada à
agência, um cronograma prelimi-
nar previa a publicação do edital na
última segunda-feira, dia 7, o que
não foi possível, dada questões bu-
rocráticas. Com a não publicação e
a existência ainda de algumas pen-
dêcias para a liberação do documen-
to, é pouco provável que as inscri-
ções possam ser recebidas entre os

dias 14 deste mês e 14 de abril, como
consta no calendário provisório. Já
as provas em 5 de junho têm mai-
ores chances de serem mantidas. A
autarquia, no entanto, divulgou
nota informando que não confir-
ma essas datas.

O concurso da Agetransp será
para 35 vagas, sendo 15 de técnico
de regulação, de nível médio, com
remuneração inicial de pelo menos
R$2.160. As outras 20 serão nos
cargos de analista técnico e especi-
alista em regulação, ambos de ní-
vel superior, com iniciais de R$4.536
e R$5.670, respectivamente.

As contratações serão pelo re-
gime estatutário, que prevê esta-
bilidade, e, de acordo com a for-
mação acadêmica, os servidores

ainda farão jus a adicional de qua-
lificação. Com ele, os ganhos ini-
ciais de técnico passam para
R$2.376, em caso o servidor te-
nha formação superior.

Para analista, os valores poderão
aumentar para R$4.576,80 (espe-
cialização), R$5.437,20 (mestrado)
ou para R$5.437,20 (doutorado).
Já para especialista, os rendimen-
tos poderão chegar a até R$5.953,50
(especialização), R$6.237 (mestra-
do) e R$6.804 (doutorado).

Pela Lei 6.852/14, que reestru-
turou o plano de cargos da agên-
cia, a seleção deverá ser feita por
meio de provas de conhecimen-
tos gerais e específicos, ou provas
e títulos, podendo haver ainda
curso de formação.
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Cargo Público Nível Requisitos 
VAGAS Remuneração 

Básica (R$) AC PcD TOTAL 

Prof. Doc. I / Artes NS 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior com licenciatura plena 
em Educação Artística, música, belas artes, artes cênicas, artes visuais e artes plásticas ou 
qualquer formação com pós-graduação em artes fornecida por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo MEC. 

06 01 07 1.234,49 

Prof. Doc. I / 
Ciências 

NS 
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de licenciatura plena 
em Biologia, Ciências ou Ciências Biológicas, de acordo com a habilitação apostilada no diploma, 
fornecido por instituição de ensino superior, reconhecida pelo MEC. 

09 01 10 1.234,49 

Prof. Doc. I / 
Educação Física 

NS 
Diploma, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, de 
conclusão do curso de graduação de nível superior de licenciatura plena em Educação Física e 
registro ou inscrição na entidade profissional competente (CREF). 

12 01 13 1.234,49 

Prof. Doc. I / 
Geografia 

NS 
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de licenciatura plena 
em Geografia fornecido por instituição de ensino superior e reconhecida pelo MEC. 

09 01 10 1.234,49 

Prof. Doc. I / 
História 

NS 
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de licenciatura plena 
em História fornecido por instituição de ensino superior e reconhecida pelo MEC. 

10 01 11 1.234,49 

Prof. Doc. I / 
Língua Espanhola 

NS 
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de licenciatura plena 
em. Letras com habilitação em Espanhol fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo MEC. 

04 - 04 1.234,49 

Prof. Doc. I / 
Língua Francesa 

NS 
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de licenciatura plena 
em. Letras com habilitação em Francês fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo MEC. 

02 - 02 1.234,49 

Prof. Doc. I / 
Língua Inglesa 

NS 
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de licenciatura plena 
em. Letras com habilitação em Inglês fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo MEC. 

07 01 08 1.234,49 

Prof. Doc. I / 
Língua Portuguesa 

NS 
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de licenciatura plena 
em Letras com habilitação específica, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo MEC. 

28 02 30 1.234,49 

Prof. Doc. I / 
Matemática 

NS 
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de licenciatura plena 
em Matemática fornecido por instituição de  ensino superior reconhecida pelo MEC. 

28 02 30 1.234,49 

Prof. Orientador 
Educacional 

NS 

Diploma ou certificado, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida 
pelo MEC, de conclusão do curso de graduação de nível superior em Pedagogia com habilitação 
em orientação educacional ou diploma ou certificado, devidamente registrado, fornecido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC, de conclusão de curso de graduação de nível 
superior com especialização em nível de pós-graduação em orientação educacional. 

28 02 30 1.234,49 

Prof. Orientador 
Pedagógico 

NS 

Diploma ou certificado, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida 
pelo MEC, de conclusão do curso de graduação de nível superior em Pedagogia com habilitação 
em orientação pedagógica ou diploma ou certificado, devidamente registrado, fornecido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC, de conclusão de curso de graduação de nível 
superior com especialização em nível de pós-graduação em orientação pedagógica. 

28 02 30 1.234,49 

Inspetor de 
Disciplinas 

NM 
Certificado de conclusão de ensino médio completo, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC. 

05 - 05 788,00 

Prof. Doc. II NM 

Certificado de conclusão de Ensino Médio – modalidade Normal, fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC ou diploma ou certificado, devidamente registrado, fornecido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC, de conclusão de curso de graduação de nível 
superior em Pedagogia com habilitação em magistério para as séries iniciais do ensino 
fundamental ou curso Normal Superior com Licenciatura Plena em Magistério das séries iniciais 
do ensino fundamental. 

133 07 140 933,45 

Prof. Doc. II - 
BRAILLE 

NM 

Certificado de conclusão de Ensino Médio – modalidade Normal, fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC ou diploma ou certificado, devidamente registrado, fornecido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC, de conclusão de curso de graduação de nível 
superior em Pedagogia com habilitação em magistério para as séries iniciais do ensino 
fundamental ou curso Normal Superior com Licenciatura Plena em Magistério das séries iniciais 
do ensino fundamental e curso(s) específico(s) em BRAILLE com certificação. 

03 - 03 933,45 

Prof. Doc. II - 
LIBRAS 

NM 

Certificado de conclusão de Ensino Médio – modalidade Normal, fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC ou diploma ou certificado, devidamente registrado, fornecido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC, de conclusão de curso de graduação de nível 
superior em Pedagogia com habilitação em magistério para as séries iniciais do ensino 
fundamental ou curso Normal Superior com Licenciatura Plena em Magistério das séries iniciais 
do ensino fundamental e curso(s) específico(s) em LIBRAS com certificado. 

03 - 03 933,45 

Prof. Doc. II - Apoio 
Especializado 

NM 

Certificado de conclusão de Ensino Médio – modalidade Normal, fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC ou diploma ou certificado, devidamente registrado, fornecido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC, de conclusão de curso de graduação de nível 
superior em Pedagogia com habilitação em magistério para as séries iniciais do ensino 
fundamental ou curso Normal Superior com Licenciatura Plena em Magistério das séries iniciais 
do ensino fundamental e curso de formação na área de Educação Especial de no mínimo 150 
horas. 

18 01 19 933,45 

Obs.: Todos os diplomas ou certificados devem estar registrados em Instituições reconhecidas pelo MEC dentro das normas legais vigentes.

Cargo Público Nível Requisitos 
VAGAS Remuneração 

Básica (R$) AC PcD TOTAL 
Analista de  

Contabilida de 
NS 

Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Ciências Contabeis e Registro 
no Conselho de Classe. 

1 - 1 1,317,02* 

Analista de 
Engenharia Civil/Perito 

NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Engenharia Civil e Registro no 
Conselho de Classe. 

3 - 3 1,317,02* 

Analista na  
Área Tecnológica 

NS 

Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Ciência da Computação ou 
Sistemas de Informação ou Informática ou Curso Superior de Tecnologia do Eixo 
Tecnológico de Informação e Comunicação (conforme Catálogo Nacional de Cursos 
Superiores de Tecnologia, 2010) 

2 - 2 1,317,02* 

Assistente Social NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Serviço Social e Registro no 
Conselho de Classe. 

5 - 5 1,317,02* 

Auditor da Receita 
Municipal 

NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Ciências Contabeil, Ciências 
Econômica ou Direito e Registro no Conselho de Classe. 

5 - 5 1,317,02* 

Enfermeiro NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Enfermagem e Registro no 
Conselho de Classe. 

19 1 20 1,317,02* 

Enfermeiro - Auditor NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Enfermagem com 
especialização em Auditoria e Registro no Conselho de Classe. 

4 - 4 1,317,02* 

Fisioterape uta NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Fisioterapia e Registro no 
Conselho de Classe. 

14 1 15 1,317,02* 

Fonoaudiól ogo NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Fonoaudiologia e Registro no 
Conselho de Classe. 

3  3 1,317,02* 

Médico – 
Alergologista 

NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na  especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

4 - 4 1,317,02* 

Médico – 
Anestesiologista 

NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

9 1 10 1,317,02* 

Médico – 
Angiologista 

NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

5 - 5 1,317,02* 

Médico -Auditor NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina com especialização 
em Auditoria Médica e Registro no Conselho de Classe. 

4 - 4 1,317,02* 

Médico -Cardiologista NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

9 1 10 1,317,02* 

Médico -Cirurgião 
Pediátrico 

NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

4 - 4 1,317,02* 

Médico -Cirurgião 
Vascular 

NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

5 - 5 1,317,02* 

Médico -Clínico Geral NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

7 1 8 1,317,02* 

Médico – 
Coloproctologista 

NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

3 - 3 1,317,02* 

Médico – 
Dermatologista 

NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

4 - 4 1,317,02* 

Médico – 
Endocrinologista 

NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

5 - 5 1,317,02* 

Médico -Endocrinol 
ogista/Pediátrico 

NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

1 - 1 1,317,02* 

Médico – 
Gastroenter ologista 

NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

4 - 4 1,317,02* 

Médico - 
Gastropediátrico 

NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

1 - 1 1,317,02* 

Médico -Geriatra NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

5 - 5 1,317,02* 

Médico -Ginecologista NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

4 - 4 1,317,02* 

Médico – 
Ginecologista  

Obstetra 
NS 

Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina,  com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

9 1 10 1,317,02* 

Médico – 
Hematologista 

NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

2 - 2 1,317,02* 

Médico -Infectologista NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

7 1 8 1,317,02* 

Medico -Infectologista 
Pediátrico 

NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

5 - 5 1,317,02* 

Médico -Intensivista NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

7 1 8 1,317,02* 

Médico -Intensivista 
/Neonatal 

NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

2 - 2 1,317,02* 

Médico -Mastologista NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

2 - 2 1,317,02* 

Médico – Medicina do 
Trabalho 

NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

2 - 2 1,317,02* 

Médico -Nefrologista NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

5 - 5 1,317,02* 

Médico – 
Neurocirurgião 

NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

2 - 2 1,317,02* 

Médico -Neurologista NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

6 - 6 1,317,02* 

Médico – 
Oftalmologista 

NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

6 - 6 1,317,02* 

Médico -Ortopedista e 
Traumatolo gista 

NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

7 1 8 1,317,02* 

Médico – 
Otorrinolari ngologista 

NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

4 - 4 1,317,02* 

Médico -Pediatra NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

9 1 10 1,317,02* 

Médico -Pneumolog 
ista 

NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no  Conselho de Classe. 

7 1 8 1,317,02* 

Médico -Pneumolog 
ista/Pediátri co 

NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

2 - 2 1,317,02* 

Médico -Psiquiatra NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

7 1 8 1,317,02* 

Médico -Psiquiatra/ 
Pediátrico 

NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

3 - 3 1,317,02* 

Médico – 
Radiologista 

NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

2 - 2 1,317,02* 

Médico – 
Reumatologista 

NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

4 - 4 1,317,02* 

Médico -Sanitarista NS 

Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em qualquer área com 
especialização em Saúde Pública, ou Vigilância Sanitária, ou Sanitarismo e Registro no 
Conselho de Classe. 

3 - 3 1,317,02* 

Médico -Socorrista NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

14 1 15 1,317,02* 

Médico -Urologista NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

5 - 5 1,317,02* 

Nutricionista NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina, com especialização 
ou residência Médica na especialidade a que concorre e Registro no Conselho de Classe. 

5 - 5 1,317,02* 

Psicólogo NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Psicologia e Registro no 
Conselho de Classe 

9 1 10 1,317,02* 

Terapeuta 
Ocupacional 

NS 
Diploma/Certificado de conclusão de curso de graduação em Terapia Ocupacional e 
Registro no Conselho de Classe. 

3 - 3 1,317,02* 

Agente de Saúde 
Ambiental 

NM Diploma/Certificado de conclusão em Ensino Médio. 5 - 5 878,01 

Técnico de Apoio 
Especializado 
/Arrecadação 

NM Diploma/Certificado de conclusão em Ensino Médio, Curso Técnico Completo em na área 3 - 3 878,01* 

Técnico de Apoio 
Especializa-

do/Informática 
NM 

Diploma/Certificado de conclusão em Ensino Médio, Curso Técnico Completo na área de 
Tecnologia da Informação. 

2 - 2 878,01* 

Técnico de Apoio 
Especializa-

do/Orçamento 
NM Diploma/Certificado de conclusão em Ensino Médio, Curso Técnico Completo na área 2 - 2 878,01* 

Técnico de 
Enfermagem 

NM Diploma/Certificado de conclusão em Ensino Médio, Curso Técnico 19 1 20 965,81* 

Auxiliar de 
Infraestrutura 

NF 
Completo na área a que concorre e Registro no Conse-lho de Classe. Certificado de
conclusão em Ensino Fundamental 
Incompleto. 

2 - 2 598,5 

Obs.: Todos os diplomas ou certificados devem estar registrados em Instituições reconhecidas pelo MEC dentro das normas legais vigentes.

Quadro de vagas da área da Saúde e outras áreas

Quadro de vagas da área da Educação

SERVIÇO
Editais: www.folhadirigida.com.br
Inscrições e isenção:
concursos.biorio.org.br e Rua Uriscina
Vargas, n°. 36, Alcântara, São
Gonçalo/RJ e Rua Coronel Moreira
César, s/nº, Centro, São Gonçalo/RJ

São Gonçalo: inscrições para 672 vagas
DDDDDESESESESESTTTTTAAAAAQUEQUEQUEQUEQUE | Somente para a área de Educação são destinadas 355 vagas, sendo 350 para o magistério

Entre os cargos,
auditor, médico,
professor e técnico
de enfermagem

Câmara de Arraial: prazo até sexta, dia 11
RRRRREGIÃOEGIÃOEGIÃOEGIÃOEGIÃO     DOSDOSDOSDOSDOS L L L L LAAAAAGOSGOSGOSGOSGOS | Câmara de Arraial do Cabo oferece vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade

Há garantia
de estabilidade.
Vencimentos
de até R$3 mil.

Início das convocações ocorrerá até junho

A Prefeitura de São Gonça-
lo recebe inscrições em seu
concurso para 672 vagas em di-
versos cargos dos níveis funda-
mental, médio, médio/técni-
co e superior. Deste total, 355
são para a área de Educação,
292 para a Saúde e 25 para a
Administração. As contrata-
ções ocorrerão pelo regime
estatutário, que assegura esta-
bilidade no emprego.

Saúde e Administração - Os
interessados devem ficar aten-
tos, pois os prazos, que são dife-
rentes. Para a Saúde e Adminis-
tração, as inscrições devem ser
feitas no site da Fundação Bio-
Rio, organizadora, até 27 de
março, ou nos postos, nesse caso
somente nos dias úteis, até o dia
24 deste mês, véspera do feria-
do da Sexta-Feira Santa.

As taxas de inscrição são de
R$45 para o nível fundamental,
R$60 para os níveis médio e
médio/técnico e R$95 para o
superior, e o prazo para pleitear
isenção vai até este domingo, 13

de março. Os salários oscilam
de R$598,50 a R$1.317,02, de-
pendendo da carreira, e em al-
gumas funções há adicionais.

Alguns dos cargos oferecidos
pela prefeitura, em ambas as áre-
as, são técnico de enfermagem,
enfermeiro, médicos de várias
especialidades, psicólogo, agente
de saúde ambiental, auditor da
receita municipal, técnico de
apoio especializado, analista de
contabilidade, assistente social,
fisioterapeuta, fonoaudiólogo,
nutricionista, psicólogo, auxiliar
de infraestrutura e terapeuta ocu-
pacional. Os candidatos realiza-
rão as provas objetivas em 16 e/
ou 17 de abril.

Educação - A Prefeitura de São
Gonçalo também está com ins-
crições abertas para a Secretaria
de Educação, para 355 vagas nos
níveis médio e superior, no
magistério e área de apoio.

São 350 vagas para docentes,
sendo 30 para orientador edu-
cacional,30 para  orientador
pedagógico, 165 para professor
I (Normal, Apoio Especializa-
do, Braile e Libras) e 125 para
professor I nas áreas de  Artes,
Ciências, Educação Física, Ge-
ografia, História, Língua Espa-
nhola, Língua Francesa, Língua

Inglesa, Língua Portuguesa e
Matemática.

As outras cinco vagas são para
a área de apoio, no cargo de  ins-
petor de disciplina, que exige o
nível médio. Os vencimentos
iniciais variam de R$788 a
R$1.234,49, e ainda há benefí-
cios, não foram divulgados até
o momento.

Para a Educação, as inscrições
são aceitas até 20 deste mês, no
site da Fundação Bio-Rio, orga-
nizadora, e nos postos de aten-
dimento, nos bairros do Cen-
tro e Alcântara (o prazo, nesse
caso, vai até o dia 18 deste mês).
Esta terça-feira, dia 8, é o últi-
mo dia para pleitear isenção da
taxa, de R$60 para inspetor e
professor II e R$95 para os de-
mais. As provas de múltipla es-
colha ocorrerão em 9 e/ou 10
de abril, e os docentes de Libras
e Braile também serão subme-
tidos a um exame prático em 30
de abril e 1º de maio. A valida-
de das duas seleções é de dois
anos, podendo dobrar.

As inscrições do concurso
para a Câmara de Arraial do
Cabo permancem abertas só
até sexta, dia 11 de março. O
munícipio da Região dos La-
gos, localizado a 170km da ca-
pital, oferece 32 vagas, além
da formação de cadastro rese-
va. A seleção abrange cargos
de todos os níveis de escola-
ridade. Os salários variam de
R$880 a R$3 mil, para uma
carga de 30 ou 40 horas sema-
nais. As contratações ocorre-
rão pelo regime estatutário, ga-
rantindo estabilidade ao ser-
vidor.

Para realizar a inscrição, é
necessário preencher a ficha
no site do Instituto Nacional
de Qualificação (INCQ) ou
comparecer ao posto de aten-
dimento (Cinema Munici-
pal), em dias úteis, das 9 às 17
horas. O pagamento da taxa,
no valor de R$40 (fundamen-
tal), R$55 (médio e médio/téc-

nico) ou R$80 (superior), deve
ser efetuado em agências ban-
cárias (preferencialmente) ou
em casas lotéricas até 14 de
março, por meio de boleto
impresso no site do INCQ.

Os cargos oferecidos são os
seguintes: agente administra-
tivo (nove); auxiliar de limpe-
za e cozinha (cinco); guarda
(quatro); recepcionista (qua-
tro); auxiliar de serviços exter-
nos (duas); motorista (duas);
técnico de informática (uma);
oficial de ata (uma); assistente
contábil (uma); analista de
sistemas (uma); contador
(uma) e advogado (uma).

As provas objetivas estão pre-
vistas para 10 de abril. Serão
exigidos conhecimentos de
Língua Portuguesa e Legisla-
ções, para todos os candidatos,
e Raciocínio Lógico, Informá-
tica Básica e Conhecimentos
Específicos, de acordo com a
função pretendida. A validade
do concurso é de dois anos,
prorrogável pelo mesmo perí-
odo de tempo.

SERVIÇO
Inscrições: http://www.inqc.org.br
Posto de inscrições: Av. da Liberdade,
s/nº, Centro - Arraial do Cabo

Presidente da Câmara, Luciano
Aguiar diz que cadastro de reserva
poderá ser utilizado futuramente

Os candidatos do concurso
para a Câmara Municipal de
Arraial do Cabo podem ficar
animados, pois a convocação dos
32 classificados na seleção acon-
tecerá ainda este ano. Quem ga-
rante é o presidente da Casa, ve-
reador Luciano Farias Aguiar, que
revelou à FOLHA DIRIGIDA que,
pelo menos, metade das vagas já
será ocupada ainda neste primei-
ro semestre de 2016.

Apesar de as 32 vagas supri-
rem as necessidades atuais da
Casa, o presidente da Câmara,
no entanto, não descartou no-
vas convocações no decorrer do
prazo de validade da seleção.
“Recorreremos ao cadastro re-
serva conforme a demanda por
de mão de obra, em muitos ca-
sos, originada pelos pedidos de
aposentadorias”, frisou.

Luciano Farias acrescentou
que a Câmara procura investir fre-
quentemente na capacitação de
seu quadro de servidores. Apesar

DÉBORA COSENZA
debora.cosenza@folhadirigida.com.br

de não receberem auxílio finan-
ceiro para o custeio de cursos de
graduação, os funcionários con-
tam com a ajuda para o pagamen-
to de especializações, segundo ele.
“Na semana retrasada, por exem-
plo, alguns funcionários fizeram

um curso de capacitação em Rio
das Ostras”, disse.

Além disso, o vereador des-
tacou que um novo Plano de
Cargos e Salários deverá ser ela-
borado em breve, como forma
de valorização dos servidores.
“Vamos discutir isso no segun-
do semestre”, disse. Ele também
informou que, além dos salá-
rios, todos terão direito a auxí-
lio-alimentação, cujo valor não
foi informado.

O presidente da Câmara decla-
rou que a partir da abertura des-
sa seleção, a Casa passa a de-
monstrar uma nova mentalida-
de em nível de contratações. “Os
funcionários que ingressam por
meio de concurso tem um com-
promisso a longo prazo com a
prestação de serviços públicos.
Nosso quadro atual de servido-
res será ampliado com essas
novas contratações, saltando de
12 para 44, o que representa um
grande avanço”, apontou.

Ao falar sobre a escolha do or-
ganizador, o Instituto Nacional

de Qualificação e Capacitação
(INQC), até então, praticamen-
te  desconhecido pelos concur-
seiros, o parlamentar assegurou
que o concurso será realizado
com total transparência. “Segui-
mos tudo de acordo com o que
rege a legislação. Essa decisão
teve o parecer de nossa Procura-
doria, de uma comissão de lici-
tação e da própria prefeitura.
Também posso garantir que to-
das as informações serão publi-
cadas na íntegra, bem como a
lista final de aprovados com suas
respectivas notas”, garantiu.

Por fim, ele não só recomen-
dou que os candidatos estudem
com afinco, recorrendo a cursos,
livros e apostilas, mas também
aproveitou para reafirmar que os
32 primeiros colocados do con-
curso serão empossados. “Gos-
taria de dizer que todos os nos-
sos futuros servidores serão muito
bem recebidos pela nossa equi-
pe. Desejo boa sorte a cada can-
didato, na realização da prova”,
concluiu Luciano Farias Aguiar.
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SERVIÇO
Editais: www.folhadirigida.com.br
Inscrições:
concursospublicos.biorio.org.br
Posto: Av. Prefeito João Chiesse Filho,
650, Centro, Barra Mansa/RJ

Barra Mansa: 1.529 vagas e
remunerações de até R$5 mil

DDDDDESESESESESTTTTTAAAAAQUEQUEQUEQUEQUE     | São 358 vagas somente para a área de Educação

Oportunidades
imediatas são 744,
em cargos de
todos os níveis

Estão abertas as inscrições do
concurso que visa a preencher 744
vagas imediatas no quadro de pes-
soal da Prefeitura de Barra Mansa,
no Sul Fluminense, a cerca de 127km
da capital. A seleção também resul-
tará em cadastro de reserva, com 785
aprovados e válido por dois anos,
prazo que pode dobrar. Há vagas para
todos os níveis, incluindo o funda-
mental incompleto.

Os cadastros devem ser feitos
no site da Fundação Bio-Rio, or-
ganizadora, até o dia 30 deste
mês. O valor da taxa varia, con-
forme a escolaridade do cargo
desejado, entre R$45 (fundamen-
tal incompleto) e R$90 (superi-
or). Os interessados que não têm
acesso à internet podem recorrer
ao posto de inscrições, no Parque
da Cidade, onde computadores
estão disponíveis, de segunda a

sexta-feira, das 10h às 17h. Não
há mais prazo para pedir isenção
do pagamento, e o resultado pre-
liminar das análises será libera-
do nesta quarta-feira, 9.

Boa parte das vagas destina-
se à Educação. São 358 oportu-
nidades (151 imediatas e 207
em cadastro) para os cargos de
pedagogo (5; nível superior),
professor I (88, superior), pro-
fessor II (187, médio/formação
de professores ou superior),
agente educador (29, médio),
secretário escolar (30, médio/
técnico), auxiliar de recreação
(14, fundamental) e agente cul-
tural (5, médio). Há vagas tam-
bém para cargos de outras áre-
as, como por exemplo auxiliar
de serviços gerais (fundamen-
tal incompleto), técnico de En-
fermagem (médio/técnico) e
agente administrativo (médio).

Os vencimentos básicos variam
de R$725 a R$958. Segundo o sub-
secretário municipal de Adminis-
tração, Osias Penha, os servidores
recebem auxílio-transporte, auxí-
lio-alimentação e gratificações que

elevam os ganhos, por exemplo,
a mais de R$5 mil no caso de al-
guns cargos de 3º grau (leia a en-
trevista nesta página). Conforme
a lei, há reserva de vagas para os
portadores de deficiência e candi-
datos negros, que devem seguir as
orientações indicadas nos editais
de abertura (item 3 e subitens).

O processo de seleção consta-
rá de prova objetiva, agendada
para os dias 23, 24, 30 de abril
ou 1º de maio, variando confor-
me o cargo desejado. Alguns can-
didatos serão submetidos tam-
bém a avaliação prática, contagem
de títulos, teste físico e investi-
gação social. As vagas destinam-
se ao quadro próprio da prefei-
tura, ao Serviço Autônomo de
Água e Esgoto, à Fundação de
Cultura e à Superintendência de
Obras e Serviços Públicos.

Admissões começam no 2º semestre
DIEGO AMORIM
diego.amorim@folhadirigida.com.br

Em entrevista à FOLHA DIRI-
GIDA, na última quinta-feira, 3,
o subsecretário municipal de
Administração de Barra Mansa,
Osias Penha, destacou a impor-
tância desta seleção, a expectati-
va de contratações e os benefíci-
os e gratificações que são propi-
ciados aos servidores públicos da
cidade. Como exemplo, Osias
citou os procuradores, de nível
superior, que, com a inclusão dos
adicionais, terão o salário-base de
R$816,95 transformado em gan-
hos de mais de R$5 mil.

“Os adicionais são todos os pre-
vistos na legislação municipal. São
o auxílio-transporte, regulamenta-
do pelo Decreto n° 3.594/01, de
17 de dezembro de 2001, e variá-
vel de acordo com os endereços dos
servidores, e o auxílio-alimentação,
que é subsidiado, onde a prefei-
tura custeia uma parte e o restante
fica por conta do servidor. E tem
as gratificações de formação aca-
dêmica, desempenho, tempo de
atuação e os relacionados nas leis
específicas de cada carreira ofere-
cida”, detalhou o subsecretário.

Questionado sobre a importân-
cia deste certame para o bom fun-
cionamento das atividades admi-
nistrativas do município, Osias
Penha afirmou que a seleção se-
guiu uma orientação do Ministé-

rio Público. “A Prefeitura de Bar-
ra Mansa apresenta, hoje, um dé-
ficit muito grande de trabalhado-
res efetivos. Essas vagas estão sen-
do ocupadas por contratados tem-
porários. E recebemos uma orien-
tação para substituir esses contra-
tos. É a nossa prioridade com a
realização das seleções.”

O subsecretário afirmou que a
prefeitura pretende convocar os
aprovados conforme os contratos
por tempo determinado forem se
encerrando, o que começará a acon-
tecer no segundo semestre deste
ano, após a homologação do re-
sultado final. No entanto, Osias

informa que há uma particularida-
de na Secretaria de Ordem Públi-
ca, referente aos guardas munici-
pais. “Nesse caso, todo o processo
de seleção demandará mais tem-
po, se comparado aos demais. Os
candidatos a esse cargo passarão
por várias etapas”, disse.

Ele esclareceu que os partici-
pantes que disputarão as 100
vagas de guarda municipal, sen-
do 50 imediatas e 50 para forma-
ção de cadastro, serão submeti-
dos a testes de aptidão física,
investigação social e um curso de
formação profissional, ainda sem
previsão para ser ministrado.
“Apenas o resultado desse concur-
so não será homologado até o
início do período eleitoral, em 2
de julho. Consta, inclusive no
nosso edital que essa seleção
seguirá um cronograma diferen-
ciado, devido a essas fases.”

Osias destacou que a área de
Educação já conta com um Plano
de Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS), e que a cidade trabalha na
elaboração dos planos das outras
áreas, o que necessita de alterações
no Estatuto dos Servidores. E aque-
les que quiserem se aperfeiçoar,
cursando uma graduação, por
exemplo, encontrarão esse incen-
tivo. O subsecretário contou que
há convênios entre a prefeitura e
as universidades. “Venham com
muita vontade de trabalhar e de
colaborar conosco”, finalizou Osias.
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Secretário Osias Penha
informa que servidores têm direito
a gratificações e benefícios)

RioSaúde acelera os
preparativos do concurso

CCCCCARGOSARGOSARGOSARGOSARGOS     | Ass. administrativo e téc. de emfermagem são destaques

Número de
vagas e cronograma
serão definidos
já nos próximos dias

A Empresa Pública de Saú-
de do Rio de Janeiro (Rio-
Saúde), vinculada à prefei-
tura, acelera os preparati-
vos para a abertura do con-
curso. Após o certame ter
sido autorizado pelo prefeito
Eduardo Paes, todos os es-
forços são voltados à ela-
boração do edital, pela Se-
cretaria Municipal de Admi-
nistração (SMA-Rio), que
será a organizadora. Com
essa finalidade, segundo a
Assessoria de Comunicação
da empresa, a Diretoria de
Gestão de Pessoas da Rio-
Saúde mantém contatos fre-
quentes, via telefone, com a
secretaria.

Haverá chances para as-
sistente administrativo (ní-
vel médio), técnico de en-
fermagem, técnico de farmá-
cia (ambos de nível médio/
técnico), médico plantonista
e médico pediatra. Nos úl-
timos concursos, os ganhos
iniciais para os assistentes
administrativos e técnicos fo-
ram de R$1.372,58, en-
quanto os médicos recebe-

ram R$11.824 e os planto-
nistas tiveram rendimentos
de R$3.807,28. Os dois úl-
timos tiveram ainda adici-
onais noturno e de fim de
semana.

As refeições dos funcioná-
rios serão oferecidas nas pró-
prias unidades. Ainda segun-
do o departamento de im-
prensa, a empresa já con-
vocou todos os aprovados
nos dois últimos concursos
para os cinco cargos a se-
rem oferecidos no próximo.
Além dos preparativos da
seleção, a RioSaúde traba-
lha na definição da grade
de treinamento, à qual to-
dos os seus colaboradores
são submetidos, além de um
período de integração en-
tre os funcionários.

Na primeira seleção,
4.667 candidatos disputa-
ram as 28 vagas abertas de
assistente e 5.685 as 69 de
técnico de enfermagem.
Foram chamados 121 da pri-
meira função e 282 da se-
gunda, números bem acima
da oferta de vagas. A em-
presa já reconheceu a neces-
sidade desse concurso, ten-
do em vista a carência de
pessoal nas unidades. O nú-
mero de vagas disponibili-
zadas e o cronograma de

atividades deverão ser divul-
gados já nos próximos dias.

Ainda não se sabe se o pro-
cesso de seleção será o mes-
mo dos anteriores. A prova
objetiva para assistente ad-
ministrativo teve questões de
Noções de Informática, No-
ções de Direito Administra-
tivo, Raciocínio Lógico, Éti-
ca do Servidor na Adminis-
tração Pública, Conheci-
mentos Específicos e Língua
Portuguesa. Já os técnicos
foram avaliados em Língua
Portuguesa, Ética do Servi-
dor na Administração Pú-
blica e Conhecimentos Es-
pecíficos.

A RioSaúde gerencia a Co-
ordenação de Emergência Re-
gional (CER) da Barra da
Tijuca e as Unidades de
Pronto Atendimento (UPAs)
de Senador Camará, Rocha
Miranda e Cidade de Deus.
Os contratados atuarão em
uma das quatro unidades,
sendo lotados nas mais pró-
ximas de suas residências,
sempre que possível, já que
a carência de profissionais
ocorre em todas elas. A Ri-
oSaúde propicia gratifica-
ção de desempenho, de até
20% dos vencimentos. As
admissões ocorrem pelo regi-
me celetista

Aberta inscrição para 100 vagas de médico
A Empresa Pública de Saú-

de do Rio de Janeiro (RioSaú-
de) publicou, na última se-
gunda-feira, 7, edital de aber-
tura das inscrições de proces-
so seletivo que visa a contra-
tar 100 médicos plantonistas,
com remuneração de
R$3.742,22, para 12 horas
semanais. Os ganhos inclu-
em o auxílio-transporte
(R$149,60) e o adicional de
insalubridade (R$157,68).
Os classificados ainda terão
direito a adicional noturno e
alimentação na unidade.

As inscrições já estão aber-
tas, somente até  a próxima
sexta-feira, 11. Os interessados

devem ir a uma das unidades
gerenciadas pela RioSaúde,
das 10h30 às 15h30, e entre-
gar os documentos  necessá-
rios para o cadastro (itens 2 e
3), em envelope A4 e identi-
ficado com o nome do candi-
dato e o emprego desejado.
O resultado está previsto para
ser divulgado no dia 17 deste
mês, com possibilidade de re-
curso. O edital de convoca-
ção dos aprovados será pu-
blicado já no dia 22 de mar-
ço.

Será classificado aquele que
conseguir no mínimo 10 pon-
tos na análise curricular. O
prazo de validade da seleção

SERVIÇO
Edital: Edital: Edital: Edital: Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições e entrega dosInscrições e entrega dosInscrições e entrega dosInscrições e entrega dosInscrições e entrega dos
documentos: documentos: documentos: documentos: documentos: Coordenação de
Emergência Regional da Barra (Av. Ayrton
Senna, 2000, 2º andar, Barra da Tijuca);
UPA Rocha Miranda (Estrada do Barro
Vermelho, s/n); UPA Senador Camará (Av.
Santa Cruz, 6.486) e UPA Cidade de Deus
(Rua Edgar Werneck, 1).

será de seis meses, podendo
ser prorrogado por três, con-
forme a necessidade da Rio-
Saúde. A contratação é por
termpo determinado, não
indicado no edital. De acor-
do com o edital, esse proces-
so seletivo, em caráter emer-
gencial e temporário, antece-
de o concurso autorizado pela
prefeitura.
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Taxa é de R$100,
e a remuneração,
de R$5.452,
com estabilidade

PPPPPREFEITURAREFEITURAREFEITURAREFEITURAREFEITURA     DODODODODO R R R R RIOIOIOIOIO | Inscrições para o concurso devem ser feitas pelo site da Secretaria Municipal de Administração (SMA-Rio)

Magistério-Rio: 580 vagas até o dia 14
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Quadro de vagas

Professor de Ensino Fundamental - Séries iniciais

Professor de Artes Plásticas, Artes Cênicas e Educação Musical
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Professor de Geografia
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Professor de Matemática

• BANCO DO BRASIL

• SANTANDER

• ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

• BRASÍLIA

• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

• BRADESCO

• ITAÚ

• MERCANTIL DO BRASIL

• HSBC BANK BRASIL

• SAFRA S/A

• CITIBANK S/A

• BANCOOB S/A

Veja relação dos
bancos credenciados

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições e isenção: http://
concursos.rio.rj.gov.br/indexportal.htm
Entrega dos documentos de isenção:
Rua Desembargador Isidro, 41, Tijuca e
Rua Afonso Cavalcanti, 455 (prédido
anexo), 10º andar, ala B, Cidade Nova

Reta final das inscrições nos
quatro concursos unificados da
Prefeitura do Rio de Janeiro
para o magistério I e II: os ca-
dastros poderão ser feitos so-
mente até a próxima segunda-
feira, dia 14, no site da Secre-
taria Municipal de Administra-
ção do Rio de Janeiro (SMA-
Rio), a organizadora.

Não é mais possível pleite-
ar a isenção da taxa de R$100,

pois o prazo encerrou no últi-
mo domingo, dia 6. Quem
conseguiu pedir o benefício
terá de entregar os documen-
tos que comprovam a baixa
renda a partir desta terça-fei-
ra, dia 8, até sexta, 11, nos en-
dereços indicados no edital,
nos bairros Tijuca e Cidade
Nova. O atendimento é das 10h
às 13h ou das 14h às 16h.

O objetivo da seleção públi-
ca é preencher 580 vagas de
docente I e II para a Secretaria
Municipal de Educação do Rio
de Janeiro (SME-Rio), no regi-
me estatutário, que garante a
estabilidade. A carga é comum
a todas as carreiras (40 horas),

além da remuneração:
R$5.452,71, composta por
R$4.866,33 de salário-base,
R$264 de auxílio-alimentação,
R$155,18 de bônus-cultura e
R$167,20 de auxílio-transporte.

Para professor II estão em dis-
puta 200 oportunidades para os
anos iniciais (do 1º ao 5º ano
do ensino fundamental). Para
disputar uma dessas vagas, os
interessados devem preencher
um dos seguintes requisitos:
curso normal superior com
habilitação em docência nos
anos iniciais; ou licenciatura
plena em Pedagogia também
com a mesma habilitação; ou
habilitação específica em curso

superior de graduação corres-
pondente à licenciatura plena
(ensino fundamental) e nível
médio/formação de professores.

Já para professor II, a secre-
taria vai contratar 150 profis-
sionais que lecionem Matemá-
tica, além de 110 de Geografia
e 120 de Educação Artística,
nas especialidades de Artes
Plásticas, Cênicas e Educação
Musical. Todas as carreiras
exigem graduação na área con-
corrida, mas para a especiali-
dade de Artes é preciso ter ain-
da  habilitação em uma das dis-
ciplinas do concurso.

No mês de abril, no dia 24, as
provas, objetivas e discursivas,

serão aplicadas, na cidade do Rio
de Janeiro. Na parte de múltipla
escolha serão 50 questões, dis-
tribuídas por disciplinas como
Língua Portuguesa, Matemática
e Fundamentos Teórico-Meto-
dológicos e Político-Filosóficos
da Educação. Haverá, na sequ-
ência, exames de títulos, práti-
cos e curso de formação. A vali-
dade do certame é de dois anos,
podendo dobrar.
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Resende tem 205 vagas na Educação
Com oferta de 473 vagas, a

Prefeitura de Resende, municí-
pio do Sul Fluminense locali-
zado a 137km da capital flumi-
nense, segue com inscrições
abertas em seu concurso públi-
co e processo seletivo tempo-
rário até 10 de março. As opor-
tunidades são distribuídas por
cargos de todas as escolaridades.
Do total, 205 são para a área de
Educação. Os vencimentos ini-
ciais oferecidos variam de
R$884,19 a R$2.564,17.

As inscrições devem ser fei-
tas no site do Instituto Brasi-
leiro de Educação e Gestão
(Ibeg). A taxa, de R$19 (agen-

te comunitário), R$22 (níveis
médio e médio/técnico) ou
R$38 (superior), deve ser paga
até o dia 11 de março, por meio
de boleto bancário impresso
no endereço eletrônico do or-
ganizador. Quem não possuir
acesso à internet poderá se di-
rigir, de segunda a sexta-feira,
em horário comercial, ao Cen-
tro Administrativo da Prefei-
tura de Resende, onde há com-
putadores disponíveis.

Referente ao processo sele-
tivo, a função de agente comu-
nitário de saúde (nível funda-
mental) dispõe de 175 oportu-
nidades reservadas a candida-

tos que residam na localidade
para a qual a vaga é destinada.

Na área de Educação, os car-
gos são de monitor de creche
em educação infantil (65; mé-
dio/Normal); professor I (50;
médio/Normal com habilita-
ção para Educação Infantil e
séries iniciais ou Nornal/supe-
rior ou Pedagagia, com as mes-
ma habilitação); docentes de
várias disciplinas (38; licenci-
atura na área); cuidador de edu-
cando com necessidade espe-
cial (20; 2º grau); agente sócio
educativo (2º grau; dez); auxi-
liar de secretaria escolar (dez;
2º grau); supervisor pedagógico

(quatro; superior em Pedago-
gia); orientador educacional
(quatro; superior em Pedago-
gia); tradutor intérprete de li-
bras (duas; nível médio mais
curso na área) e supervisor
educacional (duas; superior
em Pedagogia).

Já para médicos, há 88 opor-
tunidades em diversas especi-
alidades. No caso do Resenpre-
vi, a oferta é para assistente pre-
videnciário (uma), técnico
previdenciário (uma), técnico
em processamento de dados
(uma), contador (uma) e mé-
dico perito (uma).

Segundo a Prefeitura de Re-

SERVIÇO
Inscrições: http://ibeg.org.br/
Posto de inscrição: Centro
Administrativo da Prefeitura de
Resende – Rua Augusto Xavier de
Lima, 251, Jardim Jalisco

A Prefeitura de Nilópolis, na
Baixada Fluminense, a cerca de
38km da capital, está prestes
abrir concurso para preencher,
inicialmente, 127 vagas em di-
versos cargos dos níveis médio,
médio/técnico e superior. O
edital, que está sendo prepara-
do pela Fundação BioRio (orga-
nizadora), está em fase final de
elaboração e deverá ser divulga-
do até o próximo dia 17.

As inscrições estão programa-
das para o período de 21 de mar-
ço a 22 de abril, no site da Fun-
dação BioRio. Já as provas obje-
tivas estão previstas para acon-
tecer no dia 8 de maio, em Ni-
lópolis. Deverão ser divulgados
dois editais: um com oferta de
97 vagas em cargos da Saúde e
Educação e um outro com 30 va-

Cargo Escolaridade Vagas Vencimento Gratificação 
Carga 
horária 

Assistente social Nível superior na área e registro no conselho 10 R$ 788,00  40h 
Psicólogo Nível superior na área e registro no conselho 7 R$ 788,00  40h 

Nutricionista Nível superior na área e registro no conselho 2 R$ 788,00  40h 

Professor I 
Nível médio na modalidade Normal | habilitação para o 

magistério 
10 R$ 1.222,98  25h 

Professor III Português Licenciatura plane em Português 3 R$ 1.284,69  16h 
Professor III Matemática Licenciatura plane em Matemática 2 R$ 1.284,69  16h 

Professor III Inglês Licenciatura plane em Inglês 4 R$ 1.284,69  16h 
Professor III História Licenciatura plane em História 2 R$ 1.284,69  16h 

Professor III Geografia Licenciatura plane em Geografia 2 R$ 1.284,69  16h 
Professor III Ciências Licenciatura plane em Ciências 3 R$ 1.284,69  16h 
Intérprete de Libras Nível médio completo com certificação em Libras 4 R$ 1.222,98  25h 

Médico Clínico Geral | 
Plantonista 

Nível superior na área e registro no conselho 5 R$ 788,00 R$ 2.500,00 24h 

Médico Clínico Geral Nível superior na área e registro no conselho 13 R$ 788,00 R$ 2.000,00 20h 
Médico Neurologista Nível superior na área e registro no conselho 2 R$ 788,00 R$ 2.000,00 20h 

Médico Psiquiatra Nível superior na área e registro no conselho 2 R$ 788,00 R$ 2.000,00 20h 
Médico Cardiologista Nível superior na área e registro no conselho 3 R$ 788,00 R$ 2.000,00 20h 

Fonoaudiólogo Nível superior na área e registro no conselho 3 R$ 788,00 R$ 1.200,00 20h 
Enfermeiro Nível superior na área e registro no conselho 10 R$ 788,00 R$ 1.200,00 20h 

Técnico de enfermagem 
Nível médio com especialização em Enfermagem e 

registro no Coren 
10 R$ 788,00  40h 

Agente comunitário de saúde Nível médio 30 R$ 788,00  40h 
Total  127    

Obs.: Embora a tabela informe que as gratificações são para os cargos de médico, fonoaudiólogo e enfermeiro, fonte da prefeitura garante que outras funções também receberão 
abonos que elevam os vencimentos iniciais.

Quadro de vagas de Nilópolis
Os preparativos do concurso para

técnico de controle externo, de ní-
vel médio, do Tribunal de Contas
do Município do Rio de Janeiro
(TCM-Rio) estão a todo vapor, vi-
sando à publicação do edital entre
o fim de maio e o início de junho.
Segundo o presidente da comissão
responsável pela seleção, procura-
dor José Ricardo Pereira de Castro,
tão logo o contrato com o organi-
zador, o IBFC, seja liberado pelo
setor jurídico, será agendada a pró-
xima reunião do grupo, quando o
edital já começará a ser pensado.

De acordo com o procurador José
Ricardo, a liberação do documento
e o agendamento do encontro de-
verá ocorrer até esta sexta-feira, dia
11. “O contrato ainda está no setor
jurídico e, logo após ser liberado, con-
vocaremos a comissão, para enviar
o documento, o mais rápido possí-
vel, ao IBFC”, detalhou. No crono-
grama traçado pelo TCM, a assina-
tura do contrato e o início da elabo-
ração do edital ocorrerão este mês,
para que em maio ou junho, as re-
gras do concurso sejam divulgadas.

O cargo de técnico tem rendi-
mento inicial de R$8.130,22, so-
mando vencimento de R$1.152,22,
gratificação de R$6.120 e auxílio-
alimentação de R$858. Após três
meses, porém, o rendimento pas-
sa para R$10.578,22, já que são so-
mados os encargos especiais de
R$2.448. Há ainda uma série de
benefícios.

Inicialmente, o TCM oferecerá 15
vagas. A promessa, contudo, é de
fazer até 80 contratações, durante
o prazo de validade da seleção, de
dois anos, prorrogável por igual
período. Já foi definido que os can-
didatos serão avaliados por meio
de provas objetiva e discursiva, pre-
vistas para o próximo semestre.

A primeira versará sobre Direi-
to Constitucional, Direito Admi-
nistrativo, Direito Financeiro, Ad-
ministração Financeira e Orçamen-
tária (AFO), Controle Externo, Ci-
ências da Administração, Raciocí-
nio Lógico e Língua Portuguesa. A
discursiva, por sua vez, consistirá
na elaboração de um memorando,
ofício ou carta, conteúdos cobra-
dos em Redação Oficial. A contra-
tação é pelo regime estatutário (es-
tabilidade).

NNNNNÍVELÍVELÍVELÍVELÍVEL     MÉDIOMÉDIOMÉDIOMÉDIOMÉDIO     |

TCM-Rio deverá
ter avanço esta
ainda semana

Nilópolis: cronograma do concurso
BBBBBAIXADAIXADAIXADAIXADAIXADAAAAA F F F F FLLLLLUMINENSEUMINENSEUMINENSEUMINENSEUMINENSE | Prefeitura de Nilópolis prepara concurso para os níveis médio e superior

Edital está previsto
para sair no dia 17,
com as inscrições
começando dia 21

gas para agente comunitário de
saúde (nível médio). As taxas ain-
da não foram informadas.

O primeiro edital trará vagas,
por exemplo, para técnico de en-
fermagem, enfermeiro, assis-
tente social, psicólogo e profes-
sor. Os vencimentos iniciais va-
riam de R$788 a R$1.284,98.
No entanto, dependendo da
função, haverá inclusão de gra-
tificação, o que poderá elevar os
rendimentos para até R$3.288.
As cargas de trabalho variam de
16h a 40h semanais.

A tabela nesta página informa
que haverá gratificações para
médicos, fonoudiólogos e enfer-
meiros, porém, segundo uma
fonte da prefeitura, os demais
cargos também contam, eleven-
do os rendimentos iniciais. Vale
destacar que, para concorrer ao
cargo de agente comunitário de
saúde, será necessário residir na
localidade onde haverá vaga.

Os candidatos a todos os car-
gos serão avaliados por meio de
provas objetivas, cujos conteú-

dos ainda não foram informa-
dos pela Prefeitura de Nilópo-
lis. É possível que a seleção tam-
bém conte com avaliação de
títulos, porém essa informação
não está confirmada.

A abertura deste concurso ser-
virá para cumprir exigência do
Ministério Público, que cobra a
substituição de terceirizados por
concursados. As contratações
ocorrerão pelo regime estatutá-

sende, grande parte das contra-
tações será imediata. O con-
curso é válido por dois anos,
prorrogável por igual período.
As contratações para agente co-
munitário de saúde serão fei-
tas pelo regime será celetista,
já para as demais funções, será
pelo estatutário, garantido es-
tabilidade ao servidor. As pro-
vas objetivas seguem previstas
para 3 de abril.

rio, que assegura estabilidade
empregatícia. Já o prazo de va-
lidade da seleção deverá ser de
dois anos, podendo dobrar,
quando mais vagas poderão ser
preenchidas.

Segundo Ruy Marques,
liberação de recursos
esperada para o dia
29 não foi realizada

Greve na Uerj começa com
protesto de alunos e docentes

MMMMMENSAGEMENSAGEMENSAGEMENSAGEMENSAGEM     | Em nota, reitor diz que respeita a mobilização

O início da greve na Universida-
de do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)
foi marcada por um protesto reali-
zado por alunos, professores e fun-
cionários na manhã da segunda-feira,
7. Os docentes reuniram-se na en-
trada do campus Maracanã e segui-
ram em caminhada até o Hospital
Universitário Pedro Ernesto (Hupe).

Um grupo gritou palavras de or-
dem contra a administração do go-
vernador Luiz Fernando Pezão. Em
nota enviada à imprensa, Pezão diz
ter dado “aos professores da Uerj
um reajuste de 103% de 2010 até
janeiro deste ano”. A informação
foi contestada pelo diretor da As-
sociação de Docentes da Uerj (As-
duerj), Fabio Iório. Ele lembrou que
as perdas salariais na universida-
de ultrapassam 104% e não há
aumento desde 2001.

A reitoria da Uerj publicou uma
carta aberta à comunidade, na qual

manifesta respeito às manifestações
em prol da universidade. Segundo
a direção, a paralisação deflagrada
mostra aos moradores do Rio, os
problemas já encontrados ano pas-
sado, e que se acumulam em 2016.

No texto, a reitoria pede cautela
nas ações, além de entender e acei-
tar o posicionamento dos que pos-
sam discordar das decisões toma-
das. De acordo com o documento,
é fundamental deixar claro que os
recursos financeiros alocados na Uerj
pelo governo do Estado, não são re-
passados ao caixa da universidade.
O reitor explicou que “os fornece-
dores, bolsistas e servidores são
pagos diretamente pela Secretaria
de Fazenda, de acordo com a dis-
ponibilidade financeira.”

Ainda no texto, o reitor informa que
foram repassados à Uerj recursos fi-
nanceiros no valor de R$173 milhões.
Do total, R$154 milhões destinaram-
se ao vencimento da folha salarial e
encargos, referentes aos meses de
dezembro de 2015 e janeiro de 2016.
Ao pagamento de contratos com
empresas prestadoras de serviço e
substitutos, a quantia foi de R$3,5
milhões; os 9% restantes foram para

bolsas, estagiários e residentes.
De acordo com a carta, é impor-

tante ressaltar que “desse total re-
passado, R$55,5 milhões se cons-
tituem em recursos financeiros re-
lativos ao exercício de 2016, en-
quanto R$ 118 milhões são decor-
rentes do que está inscrito em Res-
tos a Pagar de 2015.”

Segundo a direção, era esperado
e uma sinalização positiva ocorreu
de que, no último dia 29, fosse rea-
lizado o pagamento de, ao menos,
uma fatura do devido a todos os
contratos com empresas na soma de
R$8,6 milhões. Porém, isto não ocor-
reu. “Tivemos, sim, alguns poucos
pagamentos (sem dúvida de extre-
ma importância, como quaisquer dos
demais), relativos a bolsas-perma-
nência (janeiro de 2016), bolsas
acadêmicas do Cetreina (janeiro de
2016) e Proatec (dezembro de 2015).

Conforme exposto na nota, a au-
sência de regularização dos débitos
tem levado à impossibilidade de
negociação com as empresas pres-
tadoras de serviço, a incluir a respon-
sável pelo Restaurante Universitário,
de forma a que ele possa ser reaber-
to o quanto antes possível.

Evento é gratuito e
será realizado na sede
da Universidade
Candido Mendes

ABE discutirá base nacional
curricular nesta quinta, dia 10

PPPPPRRRRROPOSOPOSOPOSOPOSOPOSTTTTTAAAAA| Objetivo é formular contribuições para o texto-base

A Academia Brasileira de
Educação (ABE), em parceria
com a Fundação Ceperj, reali-
za, na próxima quinta-feira,
das 14h às 17h, a  “I Jornada
de Educação ABE: Os desafios
da Base Nacional Comum Cur-
ricular”. O evento ocorre na
Universidade Cândido Men-
des, no Centro, com entrada
gratuita. A inscrição é obriga-
tória e deve ser feita por tele-
fone ou email.

O objetivo é debater as con-
tribuições, a serem apresenta-
das pela ABE, para a constru-

ção do texto da Base do currí-
culo comum, que recebe suges-
tões até o dia 15 de março. Um
dos convidados do debate é o
educador Aristeo Gonçalves
Leite Filho, fundador e diretor
da Escola Oga Mitá. Com dou-
torado em Ciências Humanas,
Aristeo é integrante do Conse-
lho Municipal de Educação do
Rio de Janeiro.

O diretor do colégio Andrews
e da ABE, com mestrado em Ava-
liação pela Fundação Cesgran-
rio, Pedro Augusto Flexa Ribei-
ro, também irá participar da Jor-
nada. Outro palestrante é Wa-
shington Dener dos Santos Cu-
nha, professor adjunto na Uni-
versidade do Estado do Rio de
Janeiro (Uerj), com doutorado
em Ciências Humanas, concen-
tração em História Social.

A docente na área de Letras
e Educação Maria Claudia
Gonçalves Maia Americano do
Brasil completa o trio de de-
batedores. Psicanalista e com
Pós-Doutorado em Letras,
Maria Claudia possui um gru-
po de pesquisa com docentes
e psicanalistas sobre a relação
entre Psicanálise e Educação.
A mediação da mesa ficará por
conta do diretor da ABE e ex-
presidente da Câmara Básica
do Conselho Estadual de Edu-
cação (CEE/RJ), José Carlos da
Silva Portugal.

SERVIÇO
Endereço - Rua da Assembleia, 10, 42º
andar, Auditório Marquês de Paraná,
Centro
Inscrições : (21) 2240-3343 / 2544-
5560
Email: secretaria@abe1924.org.br

Feira traz opções de intercâmbio
estudantil para jovens e crianças

DDDDDAAAAATTTTTAAAAA     | Evento será realizado nesta quinta-feira, dia 10 de março

Na próxima quinta-feira, 10, a
CI - Intercâmbio e Viagem realiza
a 8ª edição da Feira de Intercâm-
bio 7 a 17 anos. Voltado exclusi-
vamente para crianças e adolescen-
tes, o evento é gratuito e ocorrerá
das 15h às 20h, em Ipanema, zona
sul do Rio de Janeiro.

Durante a feira, representan-
tes de mais de 30 instituições de
ensino internacionais estarão à
disposição para tirar dúvidas so-
bre como é estudar em países
como Estados Unidos, Inglater-
ra e Canadá. Também será pos-

SERVIÇO
Endereço - Hotel Everest -
Rua Prudente de Morais, 1.117,
Ipanema

sível conhecer os programas mais
populares da CI, como o High
School e o Intercâmbio Teen.

Diretora de Marketing da
empresa, Larissa Charnet expli-
ca que cada vez mais cedo os
pais mandam os filhos para vi-
venciarem uma experiência in-
ternacional. “Estimamos um
aumento de 30% no número de
pessoas que devem visitar a fei-
ra neste ano. Na edição passa-
da, contabilizamos público de
mais de 2 mil pessoas.”

Na ocasião, os estudantes po-

derão assistir à palestras de blo-
gueiros, como Cid, do blog
“Não Salvo”; e Bruna Vieira, do
“Depois dos Quinze”. Eles já vi-
ajaram pela CI e contarão um
pouco das experiências vividas.
Além disso, quem comparecer
terá a oportunidade de viven-
ciar, segundo Larissa Charnet,
uma típica aula de uma escola
americana.
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 “O amor é a capacidade de perceber o semelhante no
dessemelhante.” (Theodore Adorno)

Alunos conectados
A plataforma aprenda.online,

criada pela Fundação Lemman, já
alcançou a incrível marca de 12
milhões de usuários em todo o país,
segundo o mais recente balanço
divulgado pela instituição.

Neste espaço, os internautas
podem ter acesso a exercícios, si-
mulados, videoaulas, dicas e jogos,
muitas vezes gratuitos, que podem
contribuir com o aprendizado.

Na plataforma, é possível encon-
trar de tudo um pouco: desde sites
voltados para a alfabetização, como
aqueles direcionados a preparar es-
tudantes para o vestibular, o Exa-
me Nacional do Ensino Médio
(Enem) e especializações. A pági-
na funciona em <aprenda.online>.

Pós na Uerj
O Programa de Pós-Graduação em
Educação da Faculdade de Educa-
ção da Universidade Estadual do Rio
de Janeiro (Uerj) está com inscrições
abertas para mais um curso de pós.

Trata-se do edital, proposto em
parceria com o Programa Nacional
de Pós-Doutorado da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (PNPD/Capes).

O período para concorrer as duas
bolsas de estudo em nível de Pós-
Doutorado vai até 25 de março.

Evento na Facha
Entre os dias 7 e 11 de março, a
FACHA terá uma agenda de pales-
tras, debates, exposições e even-
tos dedicados às mulheres.

A programação conta, entre outras
atividades, com uma participação
do deputado Jean Wyllys, que vai
falar sobre novos arranjos famili-
ares e Estatuto da família.

• A Editora FGV lançou a obra
'A Constituição norte-
americana é democrática?',
de autoria de Robert Dahl,
ganhador do Johan Skytte
Prize, considerado o Nobel da
Ciência Política. A obra foi
traduzida por Vera Ribeiro e
passou pela revisão técnica
de Mário Brockmann
Machado, PhD em Ciência
Política pela Universidade de
Chicago e professor titular  da
FGV Direito Rio.

• O professor de Morfologia e
Imunologia do Centro
Universitário Uniabeu, Rafael
Luzes, 32 anos, trabalha em
um ousado projeto. Em seu
projeto de doutorado em
Biomedicina Translacional,
ele tentará correlacionar a
obesidade com a síndrome
cardiorrenal. Seu objetivo é
buscar meios de reduzir a
hipertensão em obesos.

• O curso de Serviço Social
da Anhanguera de Niterói
promove nesta quarta, 9, uma
mesa redonda gratuita que
abordará dois temas: o
'Aborto', e a 'Questão da
Mulher Negra na Sociedade
Brasileira'. É uma
homenagem ao Dia
Internacional da Mulher. O
evento começa às 8h30.

• O curso online Descomplica
lançou um aplicativo voltado
para quem vai estudar para o
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem). São mais de 25
mil videoaulas. Informações na
página <descomplica.com.br>

Novo presidente
O professor Paulo Alcantara Go-

mes comandará a Associação Bra-
sileira de Imprensa (ABE), uma das
mais importantes instituições educa-
cionais do país, pelos próximos quatro
anos. Ele substitui o professor João
Pessoa de Albuquerque, que ficou no
cargo até o final de fevereiro.

Assim como seu antecessor, Pau-
lo Alcantara é um dos mais concei-
tuados e respeitados educadores da
atualidade. Ele também faz parte da
Academia Brasileira de Educação, da
Academia Internacional de Educação.

Entre os cargos de destaque já
ocupados pelo novo presidente, es-
tão o de reitor da UFRJ e da Univer-
sidade Castelo Branco, diretor da Co-
ppe-UFRJ e presidente do Conselho
Estadual de Educação (CEE-RJ)

Bullying avança
Vejam só como a lei da inclusão,

que entrou em vigor esse ano, é cada
vez mais necessária. Segundo dados
da organização não governamental
Safernet, o número de denúncias de
bullying e cyberbulling recebidas pe-
las instituição, aumentou 500%, en-
tre os anos de 2012 e de 2014.

Uma das constatações é de que a
maioria das vítimas é mulheres e a
maior parte dos agressores é forma-
da por homens. Uma das saídas, se-
gundo especialistas, é avançar em ter-
mos de educação digital nas escolas.

“Políticos e fraldas devem ser trocados de tem-
pos em tempos pelo mesmo motivo”

(Eça de Queirós)

Apesar deste que escreve ser quase “uma teste-
munha ocular da história”, a semana anterior su-
perou tudo o que até então tinha testemunhado.
Desde o suicídio de Getúlio até o impeachment
do Collor. A Folha Dirigida é um jornal com foco
em Educação, Emprego e Concursos, mas como
escrever sobre Educação apenas com “uma nove-
la política” no ápice dos acontecimentos? Duran-
te este ano temos as Olimpíadas e as Paralimpí-
adas, eleições para vereadores e prefeitos em to-
dos os mais de cinco mil Municípios, uma crise
político-econômica e ainda uma democracia ain-
da adolescente procurando seu lugar na história.

A mídia está exausta. Greves nas Escolas Esta-
duais são deflagradas. Tradição em anos em que
ocorrem eleições. O Presidente da Câmara torna-
se oficialmente réu, tanto na própria Câmara quanto
no STF. O presidente do Senado mais uma vez “entra
na fila” para ser processado. O mais famoso mar-
queteiro político na América Latina e Caribe e sua
esposa e sócia são presos por suspeita de terem
cometido delitos.

O líder do governo no Senado para ser libe-
rado para “prisão domiciliar” faz declarações
que ocupam cerca de 400 páginas, onde certos
“malfeitos” cometidos pela Presidente e sua
equipe são apresentados com riqueza de deta-
lhes. Somente os fatos apresentados até aqui
são suficientes para exaurir os atores envolvi-
dos, não só os protagonistas, mas também os
demais atores e figurantes.

Na madrugada de sexta-feira surge “novo fato”
político penal, este sim para deixar qualquer au-
tor de livros e novelas, com inveja da criativi-
dade com que a vida real supera a ficção. O mais
famoso político da América Latina e Caribe; o
operário que se tornou presidente, foi reeleito,
elegeu e reelegeu “um poste”; o maior exemplo

sem censura
Que semana... Março de 2016

Paulo Sampaio*

de que na democracia, não importa a classe social
para ser eleito presidente, este mesmo é tam-
bém acusado de “malfeitos” e, depois de utili-
zar vários expedientes legais através de famo-
sos advogados para não ter que prestar declara-
ções à justiça, inclusive solicitando ao STF a
extinção do Processo, é conduzido pela Polícia
Federal para durante quase quatro horas fazer
“declarações” sobre possíveis “malfeitos”.

Sem falar nas apreensões de documentos e
computadores em suas residências oficiais e
outras “de amigos e sócios dos filhos” que com-
provadamente tiveram reformas e instalações
pagas por também “amigos donos de emprei-
teiras” que estão presos por superfaturamento
em obras públicas. Ao término da sexta-feira que
não é treze nem é de agosto, o Ministro da Jus-
tiça, responsável pela Polícia Federal que tomou
posse no dia anterior tem sua posse suspensa
em primeira instância, cabendo recurso, por des-
cumprimento da Constituição de 1988. Co

Em relação a este último episódio, até a mí-
dia estrangeira teve assunto para se ocupar. O
espaço está terminando e, apenas fiz uma des-
crição de fatos e não opinei. Sempre tenho nes-
te espaço Sem Censura afirmado que quando
das discussões para a votação da Constituição
de 1988, aprendi que só há saída para impas-
ses políticos entre competentes lideres extrema-
dos e posicionados com argumentos que... Sem
confronto, somente a “posição central” resolve.
Na época foi a criação de um grupo de maioria
denominado “Centrão” que permitiu que a
“Constituição Cidadã” fosse votada e aprovada.
Desta maneira convido o leitor para ler a frase
de Eça de Queirós do início deste artigo como
sugestão para termos, sem enfrentamentos nas
ruas, a solução da crise que estamos vivendo e
sofrendo. Quem viver verá.

* Professor ainda em atividade
paulo@sampaio.com

Costumo dizer que a corrupção foi instituída
no Brasil desde que El Rei de Portugal designou
para cá Pero Vaz de Caminha como escrivão da
armada de Pedro Álvares Cabral para escrever a
Carta de Achamento do Brasil. Em troca Caminha
pediu a libertação de seu genro, preso em terras
de África.

A corrupção no Brasil não existe de hoje e nem
muito menos teve seu início no ano de 2003.

Existe a corrupção que corrói as instituições pú-
blicas por debaixo do pano, mas também existe a
corrupção institucionalizada. O que alguns gos-
tam de chamar de privilégios.

Tanto uma quanto a outra corroem os cofres pú-
blicos e comprometem os programas e projetos
nas áreas sociais e de desenvolvimento.

A corrupção institucionalizada fere a Constitui-
ção brasileira quando fala em isonomia e igual-
dade de direitos. Vejamos:

- Algumas categorias profissionais no Brasil têm
direito a férias de 60 dias;

- Algumas categorias no Brasil recebem auxílio
moradia que afrontam o que deveria ser o salário
mínimo estipulado pelo DIEESE, imaginem o que
é pago como salário mínimo real hoje no Brasil;

- Em alguns estados do pais ex-governadores re-
cebem aposentadoria pelo simples fato de terem
exercido o cargo por um, dois, três mandatos; essa
máxima se aplica também a parlamentares, seja
na esfera federal, estadual ou municipal;

- Em muitos municípios brasileiros os salários
de alguns prefeitos são uma verdadeira afronta
àqueles cidadãos que ainda residem em casas de
taipa, sem falar nos salários de assessores e secre-
tários;

O Brasil não conhece o Brazil
* Luiz Penha

Esses são alguns dos exemplos, até porque se
for citar os inúmeros que ocorrem no dia a dia neste
país continente, em instituições privadas e/ou
públicas, não vai ter papel suficiente.

Se é para passar o Brasil a limpo, é preciso que
se conclame uma nova constituinte ou que se faça
uma auditoria nacional.

“Corrigir” o Brasil seletivamente dá a impres-
são de que o interesse é de atender a interesses
específicos.

Se a questão for dar solução à corrupção na
política, não fica uma sigla imune. Até porque elas
são constituídas de cidadãos passíveis de erros e/
ou com a intenção descarada de levar vantagens.

É fato que os ditos partidos progressistas ou de
esquerda, historicamente, defendem os interes-
ses da sociedade, especificamente dos mais ex-
cluídos. Os ditos partidos de direita têm como
referência atender aos interesses do mercado, bem
como outras siglas que, por natureza, ficam em
cima do muro.

Aos navegantes que historicamente defendem
os interesses dos mais excluídos socialmente, o
momento é de reflexão e de revisão de conceitos
e valores. É melhor ter qualidade do que quanti-
dade. Quantidade as vezes desqualifica o debate
e as ações.

Que paguem pelos seus atos aqueles que co-
meteram seus erros, sejam de que partidos forem.
Que a justiça não seja seletiva.

Parodiando Bezerra da Silva no samba Reunião
de Bacana: “Se gritar pega ladrão, sobram poucos
meu irmão.

* Jornalista

Uma das dicas é
voltar as atenções
também para as
matérias mais difíceis

Concursos militares: sucesso
exige dedicação e estratégia

DDDDDISPUTISPUTISPUTISPUTISPUTAAAAA| Planejamento ajuda a otimizar tempo de estudos

Aeronáutica
abre inscrições
para sargentos
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Dedicação que levou ao 1º lugar

DDDDDAAAAATTTTTAAAAA|Prazo de inscrições vai até dia 28 de março

Aprendizes: candidatos devem
escolher área de formação técnica

Uma novidade no concurso
de admissão às Escolas de
Aprendizes- Marinheiros é que,
no ato da inscrição, o candida-
to deverá escolher entre as áreas
de Apoio, Eletroeletrônica ou
Mecânica. Por capacitar o alu-
no para que ele saia com uma
formação profissional, o nível
de escolaridade exigido mudou:
antes era o ensino fundamen-
tal e agora é o ensino médio.

Após o curso de especialização
com duração de um ano, o estu-
dante será nomeado Cabo e tam-
bém receberá formação técnica
dentro da área pela qual optou
concorrer. A remuneração inicial
é de R$1.600, com vencimentos

iniciais que chegam a R$2.500
mensais. Somente candidatos do
sexo masculino, com ensino
médio completo e mais de 18 e
menos de 22 anos no dia 1º de
janeiro de 2017 podem concor-
rer. Os demais pré-requisitos en-
contram-se no edital disponível
na FOLHA DIRIGIDA Online.

No total, a Marinha oferta
1.340 vagas, sendo 268 destina-
das aos negros, conforme lei.
Para se inscrever, os interessa-
dos acessam a página da corpo-
ração até o dia 28 de março,
preenchem o formulário e im-
primem o boleto. A taxa custa
R$20 e a data limite para qui-
tá-la é 31 de março.

Prevista para ocorrer em 15
de maio, a primeira etapa do
processo seletivo constitui-se de
uma prova objetiva nas disci-
plinas de Português, Matemá-
tica, Física e Química. Os clas-
sificados nesta fase passarão pela
inspeção de saúde, teste de ap-
tidão física, avaliação psicoló-
gica e verificação de dados bi-
ográficos e de documentos. O
curso ocorre em uma das qua-
tro escolas do país, localizadas
no Espírito Santo, Pernambu-
co, Ceará e Santa Catarina.

SERVIÇO
www.folhadirigida.com.br
www.mar.mil.br
www.ensino.mar.mil.br

Começam nesta terça, dia 8, a par-
tir das 10h, as inscrições para o con-
curso de admissão ao Curso de
Formação de Sargentos da Aeronáu-
tica, na modalidade B (CFS-B). Ao
todo, são 333 oportunidades, po-
dendo parte delas serem disputa-
das por homens e mulheres. De
todos os concursos abertos pela
Força Aérea Brasileira neste ano é o
que possui maior oferta de vagas.

A escolaridade mínima exigida
é o ensino médio completo. Os
vencimentos inciais, após o curso
de formação, chegam a R$3.892,68.
A inscrição é feita pela internet e,
ao final do processo, é preciso pa-
gar uma taxa de R$60, até o dia 5
de abril. No entanto, há possibili-
dade de pedir isenção do valor.

Para concorrer é necessário
ser brasileiro nato, estar em dia
com as obrigações civis e elei-
torais e possuir, no mínimo, 17
e, no máximo, 25 anos de ida-
de até 31 de dezembro de 2017.
Outros pré-requisitos podem
ser consultados no edital, dis-
ponível na FOLHA DIRIGIDA
Online. A primeira etapa do
processo seletivo está prevista
para o dia 19 de junho.

SERVIÇO
www.fab.mil.br

Quem possui formação técni-
ca e interesse em ingressar na car-
reira militar tem uma excelente
oportunidade por meio da Aero-
náutica, que segue com inscrições
abertas para concurso de admis-
são ao Estágio de Adaptação à
Graduação de Sargentos (EAGS).
Ao todo, são oferecidas 147 va-
gas distribuídas por diversas es-
pecialidades da área técnica.

Após a conclusão do curso de
formação, que ocorrerá na cidade
de Pirassununga, em São Paulo, os
vencimentos chegam a R$3.892,68.
As vagas ofertadas no concurso são
nas áreas de Topografia (06), Ele-
tricidade (08), Enfermagem (31),
Administração (31), Eletrônica (40),
Sistemas de Informação (25) e Pa-
vimentação (06).

Podem concorrer homens e mu-
lheres que tenham o ensino médio/
técnico completo e diploma na área
ofertada. Além disso, os candidatos
não devem possuir menos de 17 e
nem completar 31 anos de idade até
31 de dezembro de 2017. Outras in-
formações sobre as condições para
a ocupação de cada vaga podem ser
consultadas no edital, na FOLHA DI-
RIGIDA Online.

Prazo aberto
para 147 vagas na
Aeronáutica

SERVIÇO
www.fab.mil.br

A Marinha do Brasil está com
inscrições abertas para o concur-
so de admissão ao Curso de For-
mação de Sargentos Músicos do
Corpo de Fuzileiros Navais (C-
FSG-MU-CFN), em 2017. Homens
e mulheres com o ensino médio
e com no mínimo de 18 e máxi-
mo de 24 anos, referenciados em
1º de janeiro de 2017, podem
concorrer as 36 vagas oferecidas
pela corporação. Outros pré-requi-
sitos podem ser consultados no
edital, disponível na FOLHA DI-
RIGIDA Online.

O processo seletivo não exige
formação na área de Música, no
entanto, os candidatos serão tes-
tados com a aplicação de uma
prova prática do instrumento de-
sejado, caso sejam classificados no
exame de escolaridade. Um dos
atrativos é a remuneração inicial
de R$3.890 mensais recebida após
a conclusão do curso de formação.

A inscrição é feita pela internet
ou em postos credenciados e será
preciso pagar uma taxa de R$44.
A distribuição das vagas pelos
naipes oferecidos pode ser con-
sultada no edital, na FOLHA DI-
RIGIDA Online.

Oferta de
36 vagas para
músicos

SERVIÇO
www.mar.mil.br/cgcfn

Já está aberta a temporada de
concursos militares. Alguns já até
recebem inscrições, como os pro-
cessos para sargento da aeronáu-
tica e aprendizes-marinheiros. No
entanto, muitas oportunidades
ainda estão por vir.

Uma das dicas de especialistas
na preparação para os próximos
concursos é não esperar pelo edi-
tal para começar a estudar. “Os
editais saem cerca de 60 dias
antes da prova. Dá para se prepa-
rar muito antes disso”, destaca
Humberto Henriques, um dos
diretores do Sistema SEI, prepa-
ratório que também orienta can-

didatos para a área militar. Segun-
do ele, o programa nem é a me-
lhor referência para os estudos.
“No programa, só estão os itens.
É muito mais produtivo dar uma
olhada nas últimas provas e ver
de que forma os assuntos são
cobrados”, ressalta.

Outro aspecto a se levar em
conta é a distribuição do tempo
de estudo pelas disciplinas. O
professor Luciano Nunes, tam-
bém diretor do Sistema SEI, res-
salta que é fundamental ter equi-
líbrio na hora de fazer esse tipo
de planejamento.

“Muitos alunos estudam, só as
matérias com as quais têm mai-
or afinidade. Ou seja, gostam de
dedicar mais tempo para estudar
as disciplinas em que são melho-
res”, comentou o diretor, salien-
tanto que a indicação é para fa-
zer justamente o contrário.

“O mais indicado é estudar as
matérias em que o candidato tem
maior dificuldade“, salienta Lu-
ciano Nunes.

Ter dedicação, no entanto, não
significa necessariamente abdi-
car de tudo em nome dos estu-
dos. Para os especialistas, com
plajenamento e sem exageros, dá
até para conciliar a preparação
para concursos de ponta com
momentos de diversão.

“O candidato certamente deve
se divertir. Mas, aconselhamos
sempre fazer atividades leves. O
ideal é fazer algo que não o dei-
xe cansado, para que ele possa
voltar ao ritmo de estudos”, de-
fendeu Luciano Nunes. Humber-
to Henriques, por sua vez, suge-
re um sistema de recompensa.
“Ele pode, por exemplo, fazer
algo que gosta a cada meta de
estudo que atingir”, completa.

Primeiro-colocado no concur-
so para sargento da Aeronátuica
do ano passado, o estudante Car-
los Augusto Marques, de 20 anos,
segue a receita de sucesso de quem
se destaca em concursos da área
militar. Sua trajetória foi de muita
dedicação aos estudos, mas sem
exageros que pudessem mais
atrapalhar do que ajudar em seu
esforço para conquistar a vaga.

Ele passava boa parte do dia in-
teiro nos estudos, se somados os
tempos com livros e apostilas em
casa, pela manhã, e também as
horas de aulas a que assistia no
Sistema SEI, à tarde. Em vários
momentos, ele dava uma
“esticadinha”e continuava os es-
tudos na escola, à noite. De uma
coisa, no entanto, o jovem não
abria mão: boas horas de sono,
o que, por sinal, é recomendação
dos especialistas, até para facili-
tar o aprendizado. “Dormia de
sete a oito horas por dia, pelo
menos”, ressalta Carlos Augusto.

Com seus professores, ele
aprendeu várias dicas que disse
terem sido decisivas para seu feito
de ficar na primeira colocação.
Entre as estratégias que usou, está
a elaboração de quadros de estu-

do, para otimizar a preparação.
”Procurava dedicar mais tempo
às matérias com as quais tenho
maior dificuldade. Por conta dis-
so, priorizava, nos estudos, a parte
de Inglês”, relembra Carlos Au-
gusto Marques.

Ele também procurava ter equi-
líbrio ao distribuir o tempo de
estudos. “Eram, em média, duas
horas para cada matéria, por dia.
Como eu tinha maior facilidade

em Matemática, tirava um pou-
co de tempo dela e passava para
outras mais difíceis para mim”,
lembra o jovem, que não assumiu
a vaga na Aeronáutica porque seu
objetivo é ingressar na Escola de
Formação de Oficiais da Marinha
Mercante (Effomm). No ano pas-
sado, ele chegou até a estar entre
os classificados na primeira fase,
no entanto perdeu a vaga na eta-
pa de teste físico.

Rotina de estudo de Carlos Augusto começava em casa e terminava no curso
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O dirigente sindical
aborda os principais
pontos da pauta
de reivindicações

DIEGO SANTOS
diego.santos@folhadirigida.com.br

FOLHA DIRIGIDA — QUAL A AVALIA-
ÇÃO DOS PRIMEIROS DIAS DE GRE-
VE?
Marcelo Santana — A greve nas-
ce com uma adesão muito forte.
No momento, estimamos cerca
de 70% de adesão ao movimen-
to. Eu sou da região da Ilha do
Governador. As escolas da Ilha do
Governador estão 90% paradas.
Lá, temos uma escola de três tur-
nos, o Colégio Estadual Tia La-
vôr, que tem 116 professores, dos
quais 102 aderiram o movimen-
to de greve. Então, realmente é
muita coisa. O movimento está
crescendo. Nós estamos com a ex-
pectativa de chegar a 90% de
adesão. Para que se tenha uma
ideia, na nossa assembleia do dia
2 de março, tínhamos 2.500 pro-
fissionais de educação, entre eles
funcionários que nunca fizeram
greve como os coordenadores pe-
dagógicos, os professores que tra-
balham na secretaria de educa-
ção, nas coordenadorias metro-
politanas, os professores inspe-
tores, que também não aderiam
movimento. Tudo isso tendo em

Nesta quarta-feira, dia 9, a greve
dos professores da rede estadual de
ensino completa uma semana. Ain-
da sem qualquer avanço nas nego-
ciações, a paralisação não tem qual-
quer sinal de que acabará no curto
prazo. Entre as reivindicações dos
docentes estão: reajuste salarial,
destinação de 1/3 da carga horária
para o planejamento das aulas,
abertura de concursos públicos para
funcionários administrativos e o fim
da Projeto de Lei que aumenta a con-
tribuição dos servidores.

Segundo Marcelo Santana, um
dos coordenadores-gerais do Sindi-
cato Estadual dos Profissionais de
Educação do Rio de janeiro (Sepe-
RJ), a aprovação da PL que aumen-
ta a contribuição previdenciária de
11% para 14% é um ataque ao pla-
nos de carreira dos servidores. “Em
uma perspectiva onde o professor
não teve reajuste em 2015, não teve
reajuste em 2016, você na realida-
de vai ter redução salarial já que você
vai aumentar o seu desconto pre-
videnciário”, disse o sindicalista. Se-
gundo ele, as negociações não têm
tido os resultados esperados. “Tive-
mos várias audiências em 2016 por
conta do reajuste e isso não acon-
teceu. Então, foi uma negociação
frustrada que culminou com o par-
celamento do nosso 13°”, disse o
coordenador do Sepe-RJ.

vista as condições de trabalho,
salários, a falta de reajuste, a
mudança de calendário e prin-
cipalmente esse ataque da pre-
vidência.

COMO O SINDICATO TEM PERCEBIDO
O CLIMA NAS ESCOLAS QUE ADEREM
À GREVE?
O que a gente percebeu nesse
movimento, antes da deflagração
da greve, nas visitas às escolas, é
que os professores estão indigna-
dos. O estopim da adesão da ca-
tegoria e dessa colaboração do mo-
vimento estudantil foi a retirada
dos aparelhos de ar condiciona-
do de algumas escolas da rede. Na
verdade não foram retirados, eles
não sofreram manutenção e a se-
cretaria, por não ter realizado o
serviço, retirou e não repôs. Isso
gerou uma revolta muito grande
nos estudantes e, também, nos
profissionais de educação. Além
disso, as escolas da rede estadu-
al não têm concursos para profis-
sionais de apoio, entre eles ser-
ventes, merendeiros, porteiros, há
muito tempo. Em uma escola na
Ilha do Governador, temos um
porteiro terceirizado que estava
na escola há 18 anos e o contra-
to dele acabou. Com isso, perdeu
o vínculo com a escola. Agora, o
colégio fica com os portões aber-
tos e os alunos sujeitos à própria
sorte. No Mendes de Moraes, na
Freguesia, a área é perigosa, de-
serta, escura e isso é uma amea-
ça a segurança dos alunos. Isso
tudo foi um estopim e levou a
essa situação, no qual, a gente
unifica com os servidores públi-
cos e também reivindicamos nos-
sas pautas específicas.

POR QUE FOI NECESSÁRIO CHEGAR
A UMA GREVE?
Tivemos várias reuniões com o
governador acenando, principal-
mente, a nossa defasagem salari-
al e a necessidade de um reajuste.
Em todos os encontros ele dizia
que não tinha dinheiro. Porém, o
que nos chamou a atenção foi o
fato de ele ter dito que estava pre-
ocupado, inclusive, com a impos-
sibilidade de pagar os pensionis-
tas, os inativos da rede, os aposen-
tados, já agora para 2016. Além
disso, disse que o desfalque nas
contas se dava por conta da previ-
dência da rede estadual. Então,
pedimos várias vezes pela abertu-
ra das contas do estado para enten-
dermos a crise, pois defendemos
que ela não é causada por nós. Em
nenhum momento ele abriu as
contas. Tivemos várias audiências
em 2016 por conta do reajuste e
isso não aconteceu. Então, foi uma
negociação frustrada que culminou
com o parcelamento do nosso 13°
salário e, por fim, a alteração do
calendário que fez com que os pro-
fissionais recebessem no 7° dia
útil, em vez do 2° dia. Isso causou
um prejuízo muito grande para

muitos profissionais que tinham
suas contas nos dias 2, 3, 4, no
máximo até o dia 5, e principal-
mente para os aposentados que
fazem empréstimos. Foi realmente
um dano na vida dessas pessoas.
O movimento foi sendo construí-
do pela categoria, porque não é o
sindicato que define os rumos do
movimento. Nós apontamos a
política, mas quem aprova é a ca-
tegoria em assembleia. No ano pas-
sado, já tínhamos entrado em es-
tado de greve e na assembleia que
fizemos no dia 20 de fevereiro, a
categoria achou por bem, em uma
assembleia que tinha mais de
1.500 profissionais, entrar em greve
a partir do dia 2 de março. E para
nossa surpresa, neste dia, fizemos
uma assembleia com mais 2.500
pessoas e uma marcha para nos jun-
tarmos ao movimento unificado
do funcionalismo com  cerca de 5
a 6 mil profissionais de educação.

NATURALMENTE, PARTE DOS PRO-
FESSORES DEVEM TER RECEIO DE SE
ENVOLVER COM A GREVE E, DESSA
FORMA TER PROBLEMAS COMO DES-
CONTOS NOS SALÁRIOS EM FUNÇÃO
DO CORTE DE PONTO, OU ATÉ UMA
POSSÍVEL PERDA DE EMPREGO, NO
CASO DE QUEM ESTÁ EM ESTÁGIO
PROBATÓRIO. COMO O SINDICATO
TEM ATUADO FRENTE A ESSA QUES-
TÃO?
Nós temos uma conquista, que
conseguimos através de greve,
ainda na época do Brizola, então
tem muito tempo, o chamado
código 61. Esse código sinaliza
para a Secretaria de Educação que
os profissionais de educação ade-
riram ao movimento de greve.
Então, eles não estão tendo falta
comum, até porque em greve não
consideramos falta. Esse código 61
é só para sinalizar que aquele pro-
fissional aderiu ao movimento de
greve. Isso não significa descon-
to de salário. Se a Secretaria des-
contar  o salário, e esperamos que
nem ela e nem governo do esta-
do façam isso,  será um tiro no pé,
pois se isto acontecer não haverá

reposição de aula. Só vamos re-
por as aulas se não tivermos nos-
sos salários perdidos. Que eu me
lembre o único ano em que tive-
mos desconto salarial foi no go-
verno Rosinha, em 2003. Os ou-
tros governos fizemos acordos,
fizemos reposição e não tivemos
descontos. Em relação ao estágio
probatório, nesse período, o pro-
fessor não pode ser punido por-
que está no seu direito de greve,
que é constitucional. Ele não pode
ter nenhum prejuízo da sua ava-
liação por conta de estar aderin-
do ao movimento de greve.

EM NOTA, O SECRETÁRIO DE EDUCA-
ÇÃO, ANTÔNIO NETO, AFIRMOU QUE
UMA GREVE, NO ATUAL MOMENTO DO
ESTADO, SÓ PREJUDICA OS ALUNOS.
COMO VOCÊS VEEM ESSA AFIRMA-
ÇÃO?
O Antônio Neto é professor da
rede, já participou de movimen-
tos de greve inclusive com a gente.
Achei que essa fala dele foi mui-
to infeliz porque ele tem que
entender que o que prejudica os
alunos é a falta de investimen-
tos da Secretaria que ele coman-
da. Como uma escola que tem tur-
mas de 50, 60 alunos em espa-
ços pequenos vai funcionar sem
ar-condicionado e sem ventila-
dor? O Professor não tem caneta
para escrever no quadro branco,
não tem material pedagógico,
não tem folha, às vezes não tem
papel higiênico, não tem funci-
onário para merenda, não tem
porteiro, não tem inspetor. Então,
na realidade o prejuízo, quem dá
para a educação, é o governo do
estado, não somos nós. Para che-
garmos ao movimento de greve
é porque todas as negociações fo-
ram frustradas. Os alunos tam-
bém estão se sentindo prejudica-
dos, tanto que resolveram se jun-
tar ao nosso movimento como
uma forma também de protestar
por melhores condições para eles
dentro das escolas. O Antônio
Neto, por exemplo, como profes-
sor de Filosofia, deveria achar

inadmissível ter Filosofia e So-
ciologia com apenas um tempo
por semana. Ele sabe perfeita-
mente que isso não é o ideal.
Como é que o professor de Soci-
ologia vai dar um tempo de aula
por semana? isso significa que ele
vai ter 12 turmas e vai entrar em
uma sala de aula onde ele tem
45, 50 minutos, no máximo. Até
ele organizar as coisas dele, fa-
zer a chamada, Olha quanto tem-
po já se perdeu da aula? No mí-
nimo vão sobrar 30, 25 minutos
para dar aula. Isso é produtivo?
A Secretaria montou essa grade
curricular contra a qual a gente
vem brigando e não temos acei-
tado. Uma das nossas pautas de
reivindicação é que nenhuma
disciplina tenha menos de dois
tempos. Uma outra coisa que
tem ser dita é que, pela lei, o
professor deve ter, no mínimo,
um 1/3 de sua carga horária para
que possa planejar suas aulas,
corrigir seus trabalhos, elabo-
re provas, ou seja, fazer todo o
seu trabalho pedagógico. Essa
lei é de 2008, foi referendada
pelo STF, em 2011, o CNE refe-
rendou também em 2013. Te-
mos duas ações ganhas na jus-
tiça para o Estado implemen-
tar esse mínimo de 1/3 míni-
mo de planejmento. O prazo ex-
pirou em janeiro de 2016 e até
agora isso não aconteceu.

NA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES, HÁ
PONTOS QUE DIZEM RESPEITO ESPE-
CIFICAMENTE AOS PROFESSORES DA
REDE ESTADUAL E OUTROS SOBRE
QUESTÕES QUE ABRANGEM TODO O
FUNCIONALISMO PÚBLICO ESTADU-
AL. PODERIA NOS FALAR SOBRE AS
REIVINDICAÇÕES QUE SÃO COMUNS
A TODO FUNCIONALISMO?
As pautas que temos em comum
com todo o funcionalismo são o
reajuste já, o retorno do calendá-
rio de pagamento, o não parce-
lamento do nosso 13°, ou seja,
a quitação do valor total que nos
resta e a retirada desse PL da pre-
vidência que aumenta a nossa
contribuição previdenciária de
11% para 14%. Em uma perspec-
tiva onde o professor não teve
reajuste em 2015, não teve rea-
juste em 2016, você na realida-
de vai ter redução salarial já que
você vai aumentar o seu descon-
to previdenciário. Isso é muito
sério. E isso nós e todas as cate-
gorias entendemos como um ata-
que aos seus planos de carreira,
por exemplo. O plano da catego-
ria de educação prevê ascensão na
carreira por formação e por tem-
po de serviço. Não tendo reajus-
te e aumentando a contribuição
previdenciária vai acabar com o
nosso plano de carreira. Sem con-
tar que nesse texto do projeto, o
governador vincula a possibilida-
de de reajuste à receita do esta-
do. Se o estado não tiver receita
ou se ele disser que a receita do

estado não foi suficiente para dar
reajuste, isso significa que fica-
remos com uma perspectiva de
durante muito tempo não termos
reajuste. Aí, ele pode querer en-
trar naquela pegadinha de dar
abono, gratificação. Isso é um
ataque ao seu plano de carreira
porque as ascensões por forma-
ção ou pelo seu tempo de servi-
ço não vão acontecer.

E EM RELAÇÃO ÀS QUESTÕES ESPE-
CÍFICAS DOS PROFESSORES DA
REDE ESTADUAL DE ENSINO?
Queremos 1/3 da jornada para o
planejamento pedagógico, que é
uma lei e o prazo para implemen-
tar isso foi agora em janeiro de
2016; nenhuma disciplina com
menos de dois tempos; o retor-
no da grade curricular de trinta
tempos semanais, redução do
quantitativo dos alunos por tur-
ma; jornada de 30 horas para os
funcionários administrativos
porque também representamos
os outros profissionais da esco-
la, ou seja, os serventes, meren-
deiros, inspetores; e concurso
público já para essas carreiras,
porque há mais de 20 anos que
não tem concurso público para
outros funcionários administra-
tivos das escolas.

QUAIS OS PRINCIPAIS PROBLEMAS
QUE O SINDICATO TEM PRESENCIADO
EM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL?
Diversos problemas como apare-
lhos de ar condicionado com
defeito, quadros quebrados, fal-
ta de ventiladores, cadeiras que-
bradas, refeitórios malconserva-
dos e com falta de pessoal de lim-
peza. A secretaria falou que não
ia retirar os funcionários da lim-
peza, mas na realidade, sabemos
que falta pessoal para fazer esse
trabalho. O cargo de merendeira
é um cargo em extinção na rede
estadual de ensino.

O GOVERNO ARGUMENTA QUE NÃO
TEM RECURSOS. NA VISÃO DO SEPE-
RJ, QUE TIPO DE GASTOS DEVERIAM
FICAR EM SEGUNDO PLANO, PARA
PERMITIR QUE MAIS VERBAS PUDES-
SEM SER DIRECIONADAS PARA A EDU-
CAÇÃO?
O governo tem que entender a
educação como investimento e
não como despesa. A educação
não pode ser encarada como gasto
e sim como investimento na for-
mação do cidadão, dos filhos dos
tralhadores. O governador tem de
honrar os compromissos com a
educação. Por exemplo, as isen-
ções fiscais que ele deu para a
SuperVia, Ambev, Light, acho que
tem mais outros que não estou
recordando: ele não deveria ter
feito isso, esse dinheiro serviria
para investir na educação. Além
disso, como não são realizados
concursos, foram criados muitos
cargos comissionados. Muitos
deles deveriam acabar.

‘Os professores estão indignados’

Marcelo Santana: “O governo tem que entender a educação como investimento”

JADE NUNES

PPPPPOSIÇÃOOSIÇÃOOSIÇÃOOSIÇÃOOSIÇÃO| Medida, segundo o órgão, prejudicará os alunos

Seeduc divulga nota em que
lamenta greve dos professores

FOLHA
DIRIGIDA
O jornal que

dá resultado!

Em nota oficial enviada à im-
pressa após o início da greve, a
Secretaria de Educação do Estado
do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ) la-
mentou a decisão, aprovada em
assembleia do Sindicato Estadu-
al dos Profissionais de Educação
do Rio de Janeiro (Sepe-RJ). No
comunicado, divulgado antes da
entrevista concedida à FOLHA
DIRIGIDA pelo coordenador ge-
ral do Sepe-RJ, Marcelo Santana,
o órgão defende que a paralisação,
“no atual e conhecido difícil mo-
mento econômico do Estado,
somente prejudica os alunos dos
professores que aderirem.”

De acordo com a nota, na sex-
ta-feira, 4 de março, a adesão ao
movimento foi de 3% do total de
82 mil servidores da rede estadu-
al. No texto, é destacado ainda que
“as soluções para as demandas
apresentadas pelo Sepe não depen-
dem exclusivamente da Seeduc;
por isso, prejudicar estudantes e
pais em um momento difícil para
todo o governo e cidadãos não

ajuda na melhoria educacional de
crianças, jovens e adultos.”

Neste caso, o texto faz referên-
cia a aspectos como reajuste sa-
larial, parcelamento do 13º salá-
rio e mudança do dia de recebi-
mento dos salários, entre outros
pontos. Este tipo de decisão cos-
tuma ser do governador, em arti-
culação, principalmente, com a
Secretaria de Fazenda.

A nota ainda traz um posici-
onamento da Secretaria Estadu-
al de Educação em defesa das
medidas de ajuste tomadas pelo
governador, desde o ano passa-
do, em função da crise financeira
do estado. O governo justifica a
criação de um novo calendário
de pagamento dos servidores
para adequar o caixa à queda
brusca nas receitas. Em relação
ao parcelamento do 13°, o tex-
to informa que já foram pagos
cerca de 70% do total e que fal-
tam apenas duas parcelas. Além
disso, diz que os trabalhadores
que optaram pelo parcelamen-

to estão recebendo os valores
corrigidos mensalmente com
percentuais acima da inflação.

No caso do projeto de lei que
prevê o aumento da contribui-
ção previdenciária dos servido-
res de 11% para 14%, a Seeduc
diz que a medida é para acabar
definitivamente com o deficit
existente na previdência e defen-
de que a implementação será
feita de forma gradativa benefi-
ciando o servidor.

Por fim, o informe divulgado
pela Seeduc salienta que os pro-
blemas financeiros do estado são
decorrentes da queda de arreca-
dação de 39% dos royalties do
petróleo e também de 10% do
ICMS, em termos reais, ou seja,
considerando-se a inflação do
período. “Também no ano passa-
do, o estado aprovou 13 leis eco-
nômicas na Assembleia Legisla-
tiva para honrar com o pagamento
do funcionalismo”, informa um
outro trecho da nota divulgada pela
Secretaria Estadual de Educação.
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HOSPITAL DA UFF DEVE ADERIR À EBSERH, CRIANDO ATÉ 700 VAGAS

ENTREGANDO OS PONTOS

FOLHA DIRIGIDA - QUAL É
HOJE A SITUAÇÃO DO HUAP?
QUAL A ATUAL CARÊNCIA DE PES-
SOAL? EM QUAIS CARGOS O DÉ-
FICIT É MAIOR?
Antonio Claudio da Nóbrega - Di-
fícil, assim como em todas as ou-
tras unidades de saúde, pois não há
verba suficiente para fazer todos os
procedimentos que tem competên-
cia para fazer. Esse é um problema
realmente crônico hoje, nós temos
uma situação mais aguda. Todos nós
estamos acompanhando, experi-
mentando, uma dificuldade que
vem na questão do desequilíbrio
fiscal. O hospital também passa por
essa dificuldade. Só que existe um
pano de fundo sobre isso, que é a
questão de pessoal. Há muitos anos,
mas de maneira mais clara, a partir
de 2011. Essa empresa é uma em-
presa pública, não tem socio priva-
do, é uma empresa estatal, que tem
como missão aperfeiçoar a gestão
dos hospitais e contratar pessoal no
regime CLT, que é diferente do pes-
soal contratado na universidade
hoje, que é chamado RJU (Regime
Jurídico Único), dos servidores pú-
blicos federais. O que ocorre é que
desde 2011 essa empresa é um ins-
trumento do Estado brasileiro para
a contratação de pessoal e aperfei-
çoamento dos hospitais universi-
tários. As universidades não são
obrigadas a contratualizar com a
Ebserh, ou seja, fazer o contrato de

ISABEL SODRÉ
isabel.sodre@folhadirigida.com.br

Acrise econômica que atinge o Brasil aprofundou as dificul-
dades dos hospitais públicos, principalmente os universitá-
rios, que têm a dupla missão de contribuir para a melhoria

do ensino médico e de atender à população carente. Os HUs vêm
sendo impedidos pelo governo federal de repor pessoal via concur-
so público, sendo obrigados a optar pelas contratações precárias.

Isso vem forçando os HUs de todo o país a aderirem à gestão da
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que promo-
ve concursos para contratação pela Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT), portanto, sem estabilidade.

No início, a resistência foi muito grande, sob a alegação princi-
pal de perda da autonomia universitária. O discurso oficial sempre
foi que a adesão não era obrigatória, mas, na verdade, ela foi im-
posta, pois quem não adere, não faz concurso.

No Estado do Rio de Janeiro, a primeira a sucumbir foi a Uni-
versidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), cujo
hospital universitário já é administrado pela Ebserh. A segunda
pode ser a Universidade Federal Fluminense (UFF), que deve
decidir até o fim deste mês o destino do Hospital Universitário
Antonio Pedro, em Niterói. A Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ) ainda administra diretamente seu hospital, com
inúmeras dificuldades.

Em entrevista à FOLHA DIRIGIDA, o vice-reitor da UFF, Anto-
nio Claudio da Nóbrega, informou os pontos que considera positi-
vos na contratação da Ebserh. Ele fala em expansão, e garante que
a gestão será compartilhada, ressaltando que a decisão deve ser to-
mada urgentemente.

Com grande carência de pessoal, o vice-reitor assume que a pre-
ocupação é substituir os funcionários temporários que sairão no
início do segundo semestre. A necessidade é em todos os níveis de
escolaridade. “O levantamento da nossa necessidade é de cerca de
700 vagas. Esse é o levantamento para expandir leitos. Para contra-
tação imediata, precisamos de 285 pessoas”, afirma.

gestão compartilhada com ela. Ni-
tidamente, nós ficamos à margem
de uma política do Estado, não é
nem somente uma vontade do
governo federal. O levantamen-
to da nossa necessidade é cerca de
700 vagas. Esse é o levantamento
para expandir leitos. Esse é o nos-
so planejamento, que é sempre de
melhoria, de crescimento, de ex-
pansão. Para contratação imedi-
ata, precisamos de 285 pessoas,
que é para substituir os temporá-
rios que vão sair.

A UFF É FAVORÁVEL À ADESÃO
À EBSERH? COMO ESTÃO AS DIS-
CUSSÕES A RESPEITO DESSE
ALINHAMENTO?
A despeito de tudo, é uma empre-
sa que está funcionando. E do pon-
to de vista prático, das 35 univer-
sidades federais que possuem hos-
pitais universitários, somente cinco
não contratualizaram com a Ebserh
ainda. Entre elas está a Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul,
que tem o HCPA, o Hospital de Clí-
nicas de Porto Alegre, que não vai
contratualizar com a Ebserh, por-
que ele mesmo já é uma empresa
pública. Esse hospital serviu de mo-
delo para criação da Ebserh, ele foi
criado há décadas. Outras duas são
a Unifesp e Uberlândia, porque es-
ses hospitais universitários são ge-
renciados por uma fundação pri-
vada, e o terreno é de uma funda-

ção privada. Então, eles têm uma
outra relação. As duas universida-
des que têm a possibilidade de
contratação com a Ebserh, que ainda
não o fizeram, são a UFF e a UFRJ.
Existe, desde 2010, uma política
do governo de não recontratar, não
permitir a abertura de concurso.
Porque a universidade não tem essa
liberdade, precisando da autoriza-
ção do Ministério do Planejamen-
to. O governo não autoriza sem-
pre, com a justificativa de que a
política do Estado brasileiro para
a contratação de pessoal para hos-
pitais universitários é via Ebserh.
Logo, nós ficamos numa condição,
como gestores, de termos como al-
ternativa única a contratação da
Ebserh para repor pessoal do hos-
pital. Inclusive, em vários ofícios
feitos para o Ministério da Educa-
ção, a resposta é sempre essa. Existe
essa carência de pessoal. Esse é um
problema estrutural muito impor-
tante. Isso não pode ser confundi-
do com a dificuldade financeira
que a saúde, de um modo geral,
sempre passou e que está passan-
do. Existe, às vezes, uma confusão
de desconhecimento ou por outra
razão de dizer que a Ebserh não vai
solucionar todos os problemas.
Sem dúvida que não vai. Nós te-
mos ciência absoluta disso. Mas
ela, certamente, permitirá soluci-
onar a falta de pessoal. Isso não há
dúvida, porque o compromisso da

Ebserh é repor, num tempo possí-
vel, e a nossa preocupação do tem-
po é essa. Quanto mais tempo
passar, mais pessoas nós vamos
perdendo. Ela contrata com a se-
leção pública, tem que abrir edi-
tal, ela tem prazos, e é uma em-
presa pública. Existe, sim, a difi-
culdade de pessoal, que se agrava
ao longo do tempo. Ao longo do
tempo a universidade foi adiando
essa decisão sobre a contrataliza-
ção da Ebserh, na gestão anterior.
E um dos artifícios para minimi-
zar a falta de pessoal foi fazer con-
tratos temporários.

EM 2014, O HUPE REALIZOU SUA
ÚLTIMA SELEÇÃO PARA CONTRA-
TAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. QUAN-
DO OS CONTRATOS VÃO VENCER?
Aquela já foi a quarta renovação
de contratos temporários, porque
é o contrato de um ano prorro-
gável por mais um. Isso foi feito
quatro vezes seguidas, por força
da Justiça. Porque havia uma de-
cisão judicial dizendo amplie
pessoal, e a universidade dizia “eu
já pedi, e o Ministério do Plane-
jamento não me autoriza”. Esse
contrato temporário foi uma so-
lução que se conseguiu, e em 2014
houve uma última decisão, já em
segunda instância. A relação de
trabalho é muito ruim para uma
pessoa com contrato temporário.
Porque ela não cria vínculo, ela
não tem estabilidade, não se sen-
te segura. Quando você treina al-
guém numa área específica, ela
vai embora. A gente quer um con-
trato permanente para essas pes-
soas. O problema mais agudo é
esse contrato temporário que está
acabando. As 285 pessoas vão
sair, e nossa carência vai aumen-
tar. São médicos, enfermeiros,
técnicos de enfermagem, são as
pessoas que têm contato direto
com os pacientes. E também tem
a parte administrativa. A nossa
carência é tão grande nessa área
administrativa, intermediária, do
hospital, porque não é só ter ad-
vogado, temos que ter engenhei-
ro, arquiteto, administrador, con-
tador. Nossa deficiência é muito
grande nessa área.

E SE NÃO CONTRATAREM A EB-
SERH? COMO VAI SER FEITA A
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, JÁ
QUE OS TEMPORÁRIOS VÃO ACA-
BAR AGORA?
Essa é a razão pela qual nós trou-
xemos essa discussão para a uni-
versidade. Nós estamos com a res-
ponsabilidade de colocar esse as-
sunto na pauta desde que assumi-
mos. Durante alguns meses tive-
mos que fazer um grande diagnós-
tico dos riscos jurídicos, etc. E, no
segundo semestre, começamos a
colocar esse assunto em pauta para
a comunidade, com o objetivo de
solucionar esse problema. E o gru-
po pequeno dos que se dizem
contra, que se dizem bastante ati-
vos, infelizmente, não oferecem
uma opção alternativa. Nós somos
a favor de uma política que res-
peite todo o meio universitário,
uma série de preceitos, mas que

garanta o hospital, não somente
aberto, mas que expanda os ser-
viços. Esse é o nosso compromis-
so. Nosso compromisso é muito
menos corporativo. Eu entendo
que o sindicato tenha os interes-
ses corporativos, com o olhar lo-
calizado, mas nós não podemos
ter um olhar localizado, e sim um
olhar largo, amplo, de um hospi-
tal universitário, que tem que for-
mar profissionais e atender ao pú-
blico. Se a alternativa única que
existe é a contratalização da Eb-
serh, nós vamos trabalhar de uma
maneira para que isso aconteça da
maneira mais próxima dos nos-
sos interesses: que não tenha du-
pla porta de entrada, não haverá
atendimento de planos de saúde,
cobrança, será absolutamente gra-
tuito, disso não abrimos mão.
Num papel de gestor, tenho a res-
ponsabilidade de olhar as opções,
e tornar as que estão disponíveis,
a melhor possível. Então, se a
opção é a Ebserh, nós temos que
tornar essa a melhor opção pos-
sível. O que se almeja com a con-
tratação da Ebserh é que amplie
o hospital, que não seja meramen-
te um mecanismo para evitar que
feche. Isso, num primeiro momen-
to, mas a médio prazo, queremos
que amplie, pelo menos em 50%,
uns 300 leitos. Inclusive, ampli-
ar pessoal, porque esse é o ponto
central: não só repor os contratos
temporários, mas expandir.

O GOVERNO FOI CLARO AO DIZER
QUE NÃO VAI AUTORIZAR CON-
CURSOS PARA ESTATUTÁRIOS E
QUE A UFF PRECISA SE ALINHAR
À EBSERH?
Quando falamos em regime es-
tatutário, tem que se entender que
ao longo do tempo o próprio RJU
(Regime Jurídico Único), foi sen-
do modificado. Quem é contra-
tado hoje, já é submetido a uma
regra previdenciária, totalmente di-
ferente de quem entrou no início
da década de 90. Por exemplo, as
pessoas dessa época têm garanti-
da a aposentadoria integral. Ao
longo do tempo foram acontecen-
do reformas na previdência, que
hoje, quem entra no serviço pú-
blico, recebe o teto da previdên-
cia privada, mesmo sendo RJU.
RJU tem estabilidade, mas não tem
fundo de garantia, o celetista tem.
Depende do regime, é um pouco
mais complexo.

A UFF É FAVORÁVEL À ADESÃO
À EBSERH? COMO ESTÃO AS DIS-
CUSSÕES A RESPEITO DESSE
ALINHAMENTO?
Nós, a administração central, en-
xergamos a Ebserh como a úni-
ca saída. E não é só por isso, é
porque também enxergamos al-
gumas vantagens. Por exemplo,
os mecanismos de gestão mo-
dernos que ela traz. A adminis-
tração central  entende que as
pessoas que identificam proble-
mas na Ebserh não oferecem al-
ternativas. Nós temos a respon-
sabilidade de fazer esse assun-
to ser debatido e decidido no âm-
bito da universidade. Quem

tem a responsabilidade de fazer
isso é o Conselho Universitário.

HÁ UM PRAZO PARA RESPOSTA?
Não existe um prazo definido pelo
governo. A nossa preocupação é
que à medida que o tempo passa,
a situação do hospital se agrava. Fica
mais difícil, mais urgente. O Con-
selho Deliberativo do hospital é
um órgão que nós fizemos voltar
a funcionar. Trouxemos o presiden-
te da Ebserh, que fez uma pales-
tra, a diretora do sindicato fez uma
palestra contrária, no mesmo dia,
tentando esclarecer. Nós queríamos
que o conselho tomasse uma de-
cisão do ponto de vista técnico, e
eles não permitiram que aconte-
cesse a reunião. Só pode ter a reu-
nião se for para decidir o que eles
querem, não querem escutar o
outro lado. Não apresentam solu-
ção. A população quer o hospital
funcionando. A expectativa é que
até o final do mês, nós tenhamos
essa questão resolvida.

QUAIS SÃO OS PONTOS POSITI-
VOS QUE A UFF ENXERGA NES-
SA ADESÃO? E QUAIS SÃO OS
NEGATIVOS?
Primeiro, ela se responsabiliza por
contratar toda a mão de obra ne-
cessária para o hospital. A vanta-
gem para a UFF é que ela tem a
responsabilidade direta de ter o
número de pessoas suficientes para
o hospital funcionar. E quando
somos nós, a responsabilidade é
da própria universidade. Se nós
não conseguimos isso do próprio
governo, nós respondemos por
isso. Com a Ebserh, ela tem com-
promisso de atender pessoal. Ela
tem que responder pelo número
de pessoas que serão necessárias
para o hospital funcionar. É uma
vantagem, pois eliminamos os
contratos precários. Não existirão
contratos temporários, não exis-
tirão empresas terceirizadas. Isso
que é privatização, pegar uma
empresa privada para fazer servi-
ços. A verba que gastávamos com
terceirização poderá ser utilizada
para a universidade comprar ma-
terial para o hospital. A Ebserh tem
o movimento de gestão muito
transparente porque, pelo site,
pode-se acompanhar tudo que
acontece, como o número de in-
ternações, causas dessas interna-
ções. A desvantagem, não diria que
é da Ebserh e, sim, um momento
da dificuldade da disponibilida-
de financeira. A UFF não vai “sair
de cena”, é uma gestão comparti-
lhada, continua sendo um hospi-
tal universitário. Um bom exem-
plo é o Hospital de Clínicas de Por-
to Alegre, onde a qualidade da pe-
quisa é ótima. A UFMG, que está
há três anos com essa gestão, é
muito boa também. Vai ser um
aumento de qualidade.

OS SINDICATOS ALEGAM QUE A
ADESÃO À EBSERH É PRIVATIZAR
O HUAP. ALÉM DISSO, TEMEM O
QUE O TRABALHO DE PESQUISA
E FORMAÇÃO DOS UNIVERSITÁRI-
OS SEJA PREJUDICADO. OUTRO
ASPECTO LEVANTANDO É QUE A
EBSERH NÃO TEM COMPROMISSO
COM A QUALIDADE, APENAS COM
QUANTIDADE. COMO A UFF AVA-
LIA ESSAS E OUTRAS CRÍTICAS
FEITAS PELO SINDICATO?
Não deve ser chamada de priva-
tização, porque é uma empresa
estatal, é pública. Quando se diz
de empresa pública de direito pri-
vado, quer dizer que a contrata-
ção é pela CLT. Não vejo incom-
patibilidade em quantidade e
qualidade. Pelo contrário, nós
queremos atender muito mais e
muito melhor. Isso é possível,
como aconteceu na UFMG, eles
estão há três anos com a Ebserh
e têm cerca de 600 leitos, nós
estamos com 200 e atendendo
uma grande região. O discurso
precisa ser mais maduro.

CASO O CONTRATO COM A EB-
SERH SEJA FIRMADO, OS UNIVER-
SITÁRIOS CONTINUARÃO ATUAN-
DO NO HOSPITAL? ISSO NÃO VAI
SOFRER ALTERAÇÃO?
Vai ter alteração para melhor, por-
que o hospital vai funcionar melhor.
Eles precisam do hospital funcio-
nando. Vai ser extremamente posi-
tivo. Algumas pessoas falam “o
hospital não vai se interessar pelos
alunos, pela pesquisa”. Por que não
vai? Isso está escrito na missão, nos
indicadores dele, está no contrato.
Se ele não cumprir, será cobrado por
isso. Nós exigiremos o cumprimento
de todos os compromissos, o que
inclui a qualidade e a expansão dos
serviços acadêmicos. Não precisa
acreditar na minha palavra, é só olhar
o site da Ebserh.
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Vice-reitor da UFF,
Antonio Claudio de
Nóbrega destaca

que há necessidade
de pessoal em

todos os níveis de
escolaridade no
Hospital Antonio

Pedro
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Padrões mínimos para garantir a qualidade

Criado em 2014, o  texto orientador so-
bre o Marco Regulatório dos cursos de
Pós-Graduação Lato Sensu Especializa-
ção surgiu com o objetivo de proporcio-
nar maior segurança aos estudantes e
oferecer um mínimo de qualidade aos
cursos. Entre as mudanças, a especiali-
zação poderá ser oferecida por institui-
ções de ensino superior e pós-graduação,
instituições de pesquisa científica e es-
colas de governo, desde que na mesma
área em que as universidades atuam.

De acordo com o inciso III do art. 44 da
Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
considera-se pós-graduação Lato Sensu os
programas de cursos de especialização,
abertos a candidatos diplomados na gra-
duação. Os demais não podem fazer o uso
do termo Especialização para designá-los,
nem conferir certificado de especialista.

O capítulo II do documento refere-se às
instituições credenciadas tanto na forma
presencial quanto na modalidade a distân-
cia. Segundo o texto, as instituições de
ensino superior devem possuir conceito de
curso igual ou superior a quatro, nos mu-
nicípios e polos definidos no ato do cre-
denciamento. Para a pós-graduação stric-
to sensu, os cursos devem ser recomenda-
dos pela Coordenação de Aperfeiçoamen-
to de Pessoal de Nível Superior (Capes). Atu-
almente, o conceito mínimo exigido é 3 e
não é necessário que a instituição ofereça
curso na mesma área.

As Escolas de Governo, criadas e manti-
das pela União e voltadas para para a for-
mação, o desenvolvimento dos servidores
e gratuita aos estudantes, também podem
ofertar cursos de pós-graduação. Um caso
específico diz respeito às instituições tec-
nológicas públicas ou privadas. Somente
ofertam aquelas com credenciamento es-
pecial concedido pelo MEC, unicamente
nas áreas de pesquisas desenvolvidas há, pelo
menos, três anos consecutivos ou cinco
anos alternados nos últimos dez anos.

Para a modalidade a distância, as facul-
dades só poderão oferecer cursos de pós-

Marco Regulatório dos Cursos de Pós-Graduação

Lato Sensu, que está em discussão no Conselho Nacional

de Educação (CNE), em Brasília, estabelece uma

série de parâmetros para especializações em todo o país

FOLHA DIRIGIDA
Edição: Renato Deccache

Texto: Caio Belandi, Diego dos Santos, Nathalia Pin-

to, Renato Deccache e Thayse Schettino

Diagramação: Teresa Perrotta

Comercial: Charles Souto, Cristina Lopes e Rita

Lima

ENDEREÇO

DISTRIBUIDORA DIRIGIDA: Rua Riachuelo, 114 - Centro,

Rio de Janeiro - Cep 20.230-014

TELEFONE

(21) 3233-6201 OU (21) 3233-6202
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graduação na mesma área de conhecimento
do respectivo curso de graduação autorizado.
Neste caso, será preciso incluir, no míni-
mo, exames presenciais.

Cada curso de Pós-Graduação Lato Sen-
su Especialização deverá ter um projeto
pedagógico. A matriz curricular do curso,
por exemplo, deverá corresponder a 450
horas e conter disciplinas ou atividades de
aprendizagem com, no mínimo, 360 ho-
ras de efetiva interação no processo edu-
cacional. Os discentes que ainda não con-
cluíram a graduação não podem concor-
rer no processo seletivo.

Além disso, deve existir previsão de es-
tudo individual ou em grupo, com du-
ração mínima de 60 horas e processos
de verificação parcial e final de apren-
dizagem. Quando o curso de Pós-Gra-
duação tiver como objetivo a formação
inicial ou continuada de professores da
Educação Básica, das 360 horas previs-
tas, 120 serão dedicadas às disciplinas
de conteúdo pedagógico.

Quanto ao corpo docente, 75% deverá
ser preenchido por, no mínimo, portado-
res de título de mestre ou doutor, obtido
em programas de pós-graduação recomen-
dados pelo Capes. Outro parâmetro en-
contrado no texto de referência diz res-
peito aos professores, que deverão ser efe-
tivos da instituição de ensino. Caso as fa-
culdades tenham credenciamento espe-
cial, os professores podem ser recrutados
em até 50% fora da instituição.

O artigo 10 do capítulo IV refere-se às
diretrizes da conclusão da Pós-Gradua-
ção Lato Sensu Especialização. Os estu-
dantes, por exemplo, devem apresentar
uma monografia, submetendo-a à argui-
ção. De acordo com a natureza do curso,
o trabalho de conclusão poderá ser subs-
tituído por projeto de pesquisa na mes-
ma área, desde que o aluno tenha como
objetivo prosseguir estudos em nível de
pós-graduação stricto sensu.

Projetos de extensão, de inovação de pro-
cesso, de produto ou ações artístico-cultu-
rais também podem substituir a monogra-
fia. A avaliação final e parcial dos estudan-
tes ainda será medida através da frequên-
cia às atividades presenciais mínimas obri-
gatórias e a verificação de aprendizagem
dos alunos. Para efeito de aprovação nos
componentes da matriz, a frequência mí-

nima obrigatória será também de 75%.
O capítulo V do documento fala sobre a

certificação dos cursos. O certificado pre-
cisará especificar os seguintes elementos:
área de conhecimento do curso e deve ser
acompanhado do respectivo histórico es-
colar, no qual deve conter obrigatoriamente:
citação do ato legal do credenciamento da
instituição, período de realização do cur-
so, duração total e especificação das ativi-
dades acadêmicas, relação do corpo docente
e título da monografia.

Se o estudante não defender a disserta-
ção de mestrado ou a tese de doutorado,
poderá fazer jus ao certificado se cumprir
as seguintes condições: integralização dos
créditos das disciplinas previstas para o
curso de pós-graduação stricto sensu e
aprovação em exame de qualificação tam-
bém stricto sensu.

Os certificados iniciados ou ofertados
antes da vigência do texto referência, so-
mente poderão ser expedidos até a con-
clusão da turma específica e dentro dos
seguintes casos: curso de especialização
oferecido por instituição militar de en-
sino; pós-graduação  lato sensu especi-
alização do Sistema Universidade Aberta
do Sistema Único de Saúde. Já os pro-
gramas de residência em saúde terão nor-
ma específica própria.

Cursos terão de
atender a parâmetros
mínimos de oferta na
área de pós-graduação
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Confira diversas opções de cursos de pós

Continua na página seguinte

FEMPERJ

Pós-Graduação em Direito Processual e Civil

LLM em Ciências Criminais

Contato: http://www.femperj.org.br/cursos/cursos_posgraduacao.php ou  2224-3925 ou

2224-4236 ou 2220-2350

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

FGV

Pós-Graduação em Administração de Empresas

Pós-Graduação Administração Pública (CIPAD)

MBA em Empreendedorismo e Desenvolvimento de Novos Negócios

MBA em Gestão de Processos

Contato: www.fgv.br/mba-rio ou  3799-5900 ou 3799-5276

FGV ONLINE

MBA em Gestão e Business Law

MBA Executivo em Direito Empresarial

MBA Executivo em Finanças, Controladoria e Auditoria

MBA Executivo em Marketing

Contato: www.fgv.br/fgvonline ou (21) 3799-4790

UNISUAM

Engenharia e Segurança do Trabalho

MBA em Gestão Empresarial

Segurança da Informação

MBA em Gestão Ambiental e Gerenciamento de Resíduos

Contato: www.unisuam.edu.br ou (21) 3882-9752

INSTITUTO COPPEAD DE ADMINISTRAÇÃO DA UFRJ

MBA Executivo Projetos Customizados

Mestrado em Administração Coppead

MBA Executivo Coppead Economia e Gestão em Energia

MBA Executivo Coppead Marketing

Contato: www.coppead.ufrj.br ou (21) 3938-9898

Nessa época do ano, milhares de estudantes que concluíram a educação superior procu-
ram dar continuidade a seus estudos, por meio de cursos de pós-graduação. E para quem
está em busca de uma especialização, mestrado ou doutorado, não faltam boas opções. Há
programas nas mais diversas áreas. Nas próximas páginas, FOLHA DIRIGIDA publica um
quadro especial, com algumas instituições de ensino do Rio que oferecem cursos de pós.
Todos poderão consultar também alguns programas que elas oferecem e seus contatos,
para que o estudante possa saber quais as outras opções disponíveis e outras informações.

FOLHA DIRIGIDA preparou um roteiro com algumas

instituições de ensino que ofertam cursos de pós, no

estado do Rio. Veja a relação nas próximas páginas
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Opções de especialização em várias áreas
Continuação da página anterior

Continua na página seguinte

ESCOLA POLITÉCNICA/ UFRJ

MBA em Economia do Petróleo e Gás

MBA em Engenharia de Manutenção

MBA em Gestão Estratégica da Informação

MBA em Gestão Estratégica de Pessoas

Contato: www.poli.ufrj.br ou (21) 3938-7300 e 3938-7303

PUC-RIO/CCE

Sustentabilidade no Projeto: Design, Arquitetura e Urbanismo

Direito Administrativo Econômico

Gestão de Processos Aplicada a Serviços

Contato: www.cce.puc-rio.br ou 0800 970 9556

CÂNDIDO MENDES

Direito Empresarial

MBA em Controladoria e Finanças

MBA em Gestão de Pessoas

Psicopedagogia

Contato: http://www.ucam.edu.br/index.php/ensino/pos-graduacao ou 0800 282 5353

FACULDADE MORAES JÚNIOR – MACKENZIE – RIO

MBA Mercado Financeiro com Ênfase no Mercado de Capitais
Gestão do Transporte Marítimo e Portos
Controladoria e Finanças
Gestão Financeira de Negócios
Contato: www.mackenzie-rio.edu.br ou no telefone (21) 2220-3380

SENAC-RIO

MBA em Logística de Comércio Exterior
MBA em Educação Corporativa
Especialização em Engenharia de Software com Java Enterprise Edition
Pós-Graduação em Design de Interação
Contato: www.rj.senac.br ou Disque Senac: 4002-2002

UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA

Animação e Modelagem Digital 3D

Arte e Produção Cultural no Brasil

Design de Interiores

Direito Civil e Processo Civil

Contato: www.uva.br ou (21) 2574-8888 ou 0800  024  6172

UNIABEU

MBA em Finanças Corporativas

MBA em Marketing e Educação

MBA em Logística Empresarial

MBA em Getão de Projetos

Contato: www.uniabeu.edu.br ou (21) 3689-9199 ou  (21) 2104-0450

CELSO LISBOA

Docência Superior

Pós-graduação em Educação Física Escolar

Pós-graduação em Enfermagem em Terapia Intensiva e Emergência

Pós-graduação em Farmacologia Clínica e Prescrição Farmacêutica

Contato: www.celsolisboa.edu.br ou (21) 3289-4747

TREVISAN

Controles Internos e Compliance
Departamento Fiscal e Administração
Gestão e Marketing Esportivo
Gestão Tributária
Contato: www.trevisan.edu.br ou  11 3138.5200

UNIGRANRIO

Ciências da Religião com Ênfase em Ensino Religioso
Direito do Trabalho e Previdenciário Aplicado em RH
Enfermagem do Trabalho
Gestão de Marketing e Logística Integrada
Contato: pos.unigranrio.br/ ou (21) 3219-4040

FEUC

Pedagogia Empresarial
MBA em Gestão Educacional
Psicopedagogia Clínica
MBA em Gestão Estratégica de Pessoas
Contato: www.feuc.br ou (21) 3408-8457

IESAP

 Direito do Estado e Gestão Pública
Direito Eleitoral

Gestão Fiscal e Tributária
Contato: www.iesap.com.br ou (21) 2510-3847 / 2516-5166 / 3071-0500

UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO

Advocacia Cível e Trabalhista
Anatomia Humana e Biomecânica
Biologia Marinha
Educação Especial Inclusiva
Contato: http://www.castelobranco.br/pos/ ou (21) 3216-7700

ANHANGUERA

Administração Hospitalar
Alfabetização e Letramento
Auditoria em Saúde
Comunicação Digital e Gestão de Projetos Web
Contato: www.portalpos.com.br/

SEITON CURSOS

Pós-graduação em estomatoterapia
Pós-graduação em Central de material e esterelização
Contato: www.seitoncursos.com.br/pos-graduacao/ ou (21) 2577-2421

UNILASALLE

MBA em Consultoria e Gestão de Negócios

MBA em Engenharia de Petróleo e Gás
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Não faltam oportunidades de qualificação
Continuação da página anterior

MBA em Gestão Estratégica de Marketing

MBA em Planejamento Estratégico

Contato: unilasalle.edu.br/rj/especializacao-lsbs/ ou 0800 709 3773

FTEC

Engenharia de Segurança do Trabalho

MBA em Gerência de Pessoas com Ênfase em Liderança e Coaching

Gestão e Docência no Ensino

MBA em Gerência Empresarial

Contato: /www.ftec.com.br/poseextensao ou 0800 606 0 606

INSTITUTO AVM FACULDADE INTEGRADA

Auditoria em Organizações do Setor Público

 Ciência Política

Comunicação e Oratória

Comunicação Pública

Contato: wpos.com.br/pos-graduacao, ou (21) 2531-1344

FACULDADE DE SÃO JOSÉ

Direito Administrativo

Direito do Petróleo e Gás

Gestão em Hotelaria

Gestão em Eventos Culturais

Contato: http://www.saojose.br/pos-graduacao/ ou (21) 3107-8630

UNIVERSO

Educação Física Escolar

Gestão e Auditoria Ambiental

Gestão em administração, supervisão e orientação educacional

História do Brasil

Contato: www.universo.edu.br ou (21) 2138-3463

AURUM EDUCACIONAL / UNIASSELVI

Controladoria

Engenharia de Produção

Administração de Pessoas

Gestão e Educação Ambiental

Contato: http://www.uniasselvipos.com.br ou  (47) 3301-6200

FACULDADES INTEGRADAS SIMONSEN

Administração

Ciências Contábeis

Informática

Continua na página seguinte
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Há cursos em segmentos novos e tradicionais
Educação

Contato: http://www.simonsen.br/ ou (21) 2406-6464

IBMEC/RJ

Pós Graduação CBA Logística

Pós Graduação CBA Gestão de Negócios

New MBA Project

Neo MBA Business

Contato: www.ibmecrj.br ou (21) 3284-4000

FRASCE

Pós Graduação em Acumpuntura
Pós Graduação em Dermato Funcional
Pós Graduação em Quiropraxia
Pós Graduação em Traumato-ortopedia
Contato: www.frasce.edu.br ou (21) - 3866-0029|3868-8279

FUNDAÇÃO TÉCNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES

- Gestão empresarial
Administração Hospitalar
Gestão Estratégica de Recursos Humanos
Ciências Ambientais
Contato: http://www.souzamarques.br ou (21) 2128-4900

FACULDADES INTEGRADAS HÉLIO ALONSO (FACHA)

Direito Médico e Hospitalar
Gestão de Negócios e Serviços em Turismo e Hotelaria
MBA Executivo em Gestão Empresarial
Contato: http://www.facha.edu.br ou (21) 2102-3100

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ

Direito Civil e Processual Civil
Direito e Gestão Corporativa
Comunicação Empresarial
Política e Gestão em Segurança Pública
Contato: http://portal.estacio.br/ ou 0800 021 3737

FACULDADES MARIA THEREZA

Especialização em Gestão e Análise Ambiental
Biologia Marinha e Oceanografia
Psicopedagogia e Clínica Institucional
Fundamentos da Clínica Psicanalítica

Contato: www.famath.com.br ou (21) 2707-3509 ou 0800 2820890

INFNET INSTITUTO

MBA em Marketing Digital

MBA Comércio Eletrônico

MBA Executivo Gestão Estratégica de Negócios

MBA em Gestão Estratégica de Informações com SAP

Contato: http://www.infnet.edu.br/ ou secretaria@infnet.edu.br

PUC-RIO

Master em Finanças Corporativas

Master em Marketing

Master em Gerenciamento de Projetos

História da Arte e da Arquitetura no Brasil

Contato: http://www.puc-rio.br ou (21) 3527-1001

INSTITUTO SENAI DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

Especialização em Engenharia de Inspeção de Equipamentos e Materiais

Especialização em Engenharia de Soldagem

Especialização em Automação Industrial dos Sistemas de Produção, Refino e Transporte

de Petróleo

Especialização em Engenharia Naval e Offshore

Contato: www.cursosenairio.com.br ou 0800 0231 231 ou 4002 0231

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)

Administração Escolar

Ensino de Matemática

Atuação em Clínica Médica

Gestão Ambiental

Controladoria e Gestão Pública

Contato: http://www.pr2.ufrj.br/ ou (21) 2562-7982

ESPM

MBA em Agronegócio

MBA em Estratégias em Ciências do Consumo

MBA em Construção e Gestão de Marcas

MBA em Gestão de Negócios de Varejo

MBA em Gestão de Negócios do Mercado Digital

Contato: http://www2.espm.br/ ou (21) 2216-2002 e (21) 2216-2102

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ)

Modelagem Computacional

Alimentação, Nutrição e Saúde

Ciências Econômicas

Educação

Contato: http://www.uerj.br ou (21) 2334-0467

CENTRO UNIVERSITÁRIO CARIOCA (UNICARIOCA)

MBA em Controladoria em Tributos

MBA em Marketing

MBA em Recursos Humanos

MBA em Mídias Sociais

Contato: www.unicarioca.edu.br ou (21) 2563-1919

FACULDADE SENAI CETIQT

Pós-Graduação Lato sensu em Design de Estampas

Pós-Graduação Lato sensu em Modelagem do vestuário

Pós-Graduação Lato sensu em Pesquisa de Comportamento e Consumo

 Pós-Graduação a Distância: Design de moda

Contato: www.cetiqt.senai.br ou (21) 2582-1001

Conclusão da página anterior
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Vantagens de sobra nos cursos a distância
Fatores como flexibilidade de

administração do tempo, menor custo e

métodos mais dinâmicos de ensino têm

contribuído para aumentar a procura pela

pós-graduação não presencial no país

A Educação a Distância (EAD)
tem crescido de modo significati-
vo nos últimos tempos, no Brasil
e no mundo. Dados do Censo de
Educação Superior apontaram, no
ano de 2014, cerca de 17% dos 7,8
milhões de universitários no país
matriculados em cursos a distân-
cia. Essa modalidade trouxe para
as instituições de ensino a chance
de ampliar fronteiras.

Para os estudantes de pós-gra-
duação, por sua vez, a EAD tem
possibilitado diversos benefíci-
os, como flexibilidade de tempo,
economia no deslocamento até o
local de estudo, diversos meios
de aprendizagem, barateamento
da mensalidade, interação com
pessoas de diversas culturas e ex-

THAYSE SCHETTINO
thayse.schettino@folhadirigida.com.br

periências, experiência de estudo
em novas metologias e tecnolo-
gias, além da possibilidade de
adequar os estudos ao ritmo de
sua preferência.

Aqueles que desejam ingressar na
Pós-Graduação têm buscado, cada
vez mais, a modalidade a distân-
cia, devido a flexibilidade de tem-
po que ela oferece, tendo em vista
que os discentes neste tipo de cur-
so já precisam dividir o tempo entre
a casa e o trabalho. “São muitas as
vantagens, porém, mais que tudo,
a maior delas é o ganho de tempo.
A Educação a Distância permite ao
aluno utilizar o seu tempo, estu-
dando nos momentos em que pu-
der dispor de horário para isso, sem
ter que se locomover de um ponto
ao outro da cidade, por exemplo,
e ficar algumas horas preso em uma
sala de aula”, explica Fernando

Arduini, diretor da AVM Faculda-
de Integrada.

Além disso, Arduini considera
que a maturidade pode ser um fa-
tor determinante para obter melhor
resultado nos estudos. O fato de
alguns discentes da pós-graduação
já terem vivido a experiência do
ensino a distância na graduação
geralmente faz com que a adapta-
ção à metodologia seja melhor.

“Mas não é só esse o fator de su-
cesso para o modelo. Ve-
mos, por exemplo,
que os alunos bem
mais jovens, que
ainda nem che-
garam a gradu-
ação, conse-
guem um diálo-
go muito mais
amigável com as
ferramentas tecno-
lógicas utilizadas no
modelo do que muitos dos
graduados”, destaca o professor

BARREIRA DA IDADE É UM
DOS DESAFIOS A SUPERAR

Fernando Arduini, porém, aler-
ta que o comprometimento do
estudante no decorrer da forma-

ção é fundamental para que
o resultado seja o mais favorável.
“A grande questão é que a Educa-
ção a Distância, além de afinida-
de com as ferramentas (muitas ve-
zes obtidas pelos graduados em
seus postos de trabalho), exige
dedicação, responsabilidade,
comprometimento e planejamen-

to. Talvez, esses predicados é que
os graduados, por conta de suas
experiências profissionais, já dis-
ponham e por isso obtenham o
sucesso nos cursos a distância”,
ressalta o especialista.

Atualmente, é possível encon-
trar cursos, principalmente de es-
pecialização lato sensu e de MBA,
nos mais diferentes segmentos. A
oferta é diversificada e, segundo
Fernando Arduini, em linhas ge-
rais, há distribuição dos alunos
marcadamente regular entre os
vários segmentos existentes. Ain-
da assim, alguns têm se destaca-
do, segundo o especialista, entre
eles, a área áreas Jurídica, de Saú-
de e Empresarial, além dos cursos
ligados à Tecnologia.

O especialista salienta ainda que
um dos desafios para a pós-gradu-
ação a distância no Brasil é vencer
a resistência que o público com
idade mais avançada ainda tem em
relação à metodologia. Para ele, no
entanto, superar esse obstáculo é
só uma questão de tempo e, por
isso, ele acredita que que a educa-
ção a distância seguirá com forte
tendência de crescimento nos pró-
ximos anos.

Para Fernando Arduini,
são muitas as vantagens
e possibilidades do
método a distância
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Uso da EAD em cursos de pós ganha mais espaço
Procura crescente de cursos não

presenciais de graduação tende a

impulsionar ainda mais o mercado de pós a

distância, que cresce a cada ano por conta

dos atrativos desse tipo de formação e das

facilidades para o financiamento

O Ministério da Educação ainda
não tem números consolidados de
matrículas em cursos de pós-gradu-
ação a distância no país. Mas, pela
procura por esse tipo de modalida-
de na graduação, é possível ter uma
estimativa de como o segmento está
em alta. De acordo com o Censo
da Educação Superior de 2014, o
Brasil tinha, em 2013, um total de
1.341.842 estudantes matriculados
em cursos não presenciais.

Há outros vários fatores que cri-
am um cenário otimista para o cres-
cimento da pós a distância. Um de-
les é o custo, em vários casos, me-
nor que as formações presenciais
e o surgimento de mecanismos
que facilitam o financiamento.

“A tendência é de crescimento, em
parte devido à mudança nas regras
para financiamento da graduação
presencial, e também por mudan-
ças no contexto do ensino superior
no Brasil. A EAD segue a política in-
clusiva de ensino, usa a tecnologia
para ultrapassar barreiras geográfi-
cas e econômicas, viabilizando pro-
porcionar oportunidades de estudo
e formação. Ganham força também

THAYSE SCHETTINO
thayse.schettino@folhadirigida.com.br

modelos híbridos
de ensino, entre
ambientes virtuais
e presenciais”,
afirma Giuliana
Diettirch, diretora
acadêmica de EAD
na Universidade
Veiga de Almeida.

Entre as áreas
de pós-graduação
mais procuradas,
segundo Davino
Pontual, vice-
presidente de
mercado da Rede
Ilumno, grupo
internacional de
educação ao qual
pertence a Uni-
versidade Veiga
de Almeida, estão
as de Administração, Marketing,
Gestão de Recursos Humanos, Co-
municação Empresarial e Design
de Interiores.

Ainda segundo Davino Pontual, os
tipos de cursos mais procurados na
UVA são os programas de pós-gradu-
ação lato sensu, que consistem em
especializações e MBAs Internacio-
nais. Além de todas as vantagens já
citadas que esta modalidade pode ofe-

recer, Pontu-
al também
cita o fato de

o aluno irá possuir o mesmo diplo-
ma da graduação presencial, sem
nenhuma diferenciação.

Essa metodologia de ensino tem
facilitado a vida de muitos brasi-
leiros, como é o caso de Elisabete
Lázari Alves, graduada em pedago-
gia, com pós-graduação em Edu-
cação Especial. A professora da rede
estadual de ensino do Rio de Janei-
ro, que concilia o tempo entre a

família, os afazeres do lar e o tra-
balho, almejava a pós- graduação,
apesar do pouco tempo disponível.
E foi no ensino a distancia que ela
encontrou o que procurava.

“A minha opção por um curso a
distância foi pela flexibilidade de
horário, já que trabalho durante o
dia e não tinha como cursar uma
faculdade à noite em um curso pre-
sencial. Fiz um curso de pós-gra-
duação na Faculdade de Jacarepa-
guá para melhorar meu currículo
e, claro, meu salário”, lembra a pro-

Elisabete escolheu fazer uma pós a
distância pela flexibilidade de horário

Para educador, é fundamental ampliar o investimento
Para especialista, o

Brasil vinha, até o

início desta década,

adotando uma

política de incentivo

à pesquisa, linha

que precisa ser

retomada pelo MEC

Diante de um cenário de crise
aguda, com poucas fontes de recur-
sos, investimento reduzido e um
mercado de trabalho cada vez mais
competitivo, cresce a preocupação
sobre quanto tempo ainda vai de-

morar para a economia voltar a
crescer. E, para esta recuperação, o
incentivo à área de pesquisa é vis-
to como fundamental.

Por conta desse papel da ciência
para o desenvolvimento, estimu-
lar a oferta de cursos de pós-gradu-
ação, sejam eles de especialização,
mestrado ou doutorado, é visto
como diretriz estratégica para o
país, no curto prazo. O problema
é que, principalmente desde o ano
passado, quando as ações em nome
do ajuste fiscal têm sido mais fre-
quentes, o país caminha justamente
na direção contrária a esta diretriz.

Para o professor Emilio Francis-
chetti, pró-reitor de pós-graduação
e Pesquisa da Universidade do
Grande Rio José de Souza Herdy
(Unigranrio), seria importante o

país retomar a tendência de expan-
são da pós-graduação, que marcou
a primeira década do século e nos
primeiros anos do segundo decê-
nio. Segundo ele, neste período, a
Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Ensino Superior (Ca-
pes), órgão vinculado ao Ministé-
rio da Educação, promoveu forte
crescimento nessa área.

“Houve uma mudança significa-
tiva nos cursos de pós-graduação
stricto sensu, por causa da política
instituída pela Capes. Os cursos
passaram a ter uma qualidade efe-
tivamente melhor, o nível de exi-
gência da capes passou a seguir
critérios muito rigorosos e justos
de avaliação a respeito dos cursos
e houve, com isso, também, uma
maior procura pelos chamados

cursos novos, o que nada mais é do
que projetos de cursos novos, sub-
metidos a Capes, para esse perío-
do de dez anos”, salientou.

Segundo o especialista, apesar das
dificuldades orçamentárias, é funda-
mental que o governo federal bus-
que alternativas para ampliar o in-
vestimento na área de pesquisa. Para
isso, é decisivo encontrar meios de
fomentar principalmente a conces-
são de bolsas de auxílio pesquisa-
dores e de  financiamento para o de-
senvolvimento de novas pesquisas,
para incentivar acadêmicos das mais
diversas áreas a apresentarem novos
projetos. Para ele, a persistência de
um cenário de baixo investimento
em produção científica pode trazer
sérios problemas para a capacidade
de o país se recuperar da crise.

Para Emilio Francischetti, é preciso
aumentar o investimento em pesquisa
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fessora, que já teve experiência com
a EAD, quando estudou na Facul-
dade Federal de Juiz de Fora.

Elisabete recomenda o curso a
distância, frisando que a respon-
sabilidade e compromisso são fa-
tores primordiais, pois o aluno
tem possibilidade de montar sua
própria rotina e fazer seus horá-
rios. “Estes fatores podem ser
muito bons se você tiver a disci-
plina exigida, caso contrário os
estudos acabam ficando sempre
em segundo plano.”

Número cada vez maior
de instituições investe na
oferta de cursos na
modalidade não presencial
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Especialização para superar os desafios da crise
Com o mercado de trabalho afetado

pelo cenário econômico, brasileiros buscam

fazer especializações, mestrados e até

doutorados no exterior, para incrementar o

currículo e ampliar a empregabilidade

Estudar fora do país de origem
é o sonho de muitos estudan-
tes. A oportunidade de conhe-
cer outras culturas, se relacio-
nar com pessoas com diferen-
tes características e costumes e
ainda aprender uma nova lín-
gua são fatores que fazem cres-
cer esse desejo. E quando o as-
sunto é qualificação profissio-
nal, a busca por uma especiali-
zação no exterior é vista como
um dos diferenciais para con-
seguir ascensão na carreira.

Com um mercado de traba-
lho cada vez mais disputado, é
natural o interesse e a necessi-
dade de aprofundar o conheci-
mento sobre a área em que se
graduou. O atual quadro de cri-
se econômica vivenciado no
Brasil com altos índices infla-
cionários, desvalorização do
real e também a falta de estabi-
lidade do dólar podem ser algu-
mas barreiras para quem dese-
ja se especializar no estrangei-
ro. Porém, profissionais que tra-
balham e vivem a área do inter-
câmbio estudantil dizem que os
efeitos de uma crise financeira
em um país aumentam a pro-
cura por cursos no exterior pelo
fato de a concorrência ser ain-
da maior devido às poucas opor-
tunidades existentes. A saída
para não ficar para trás na dis-
puta é buscar se especializar
mais ainda na profissão.

Leonardo Andrade, diretor de
Marketing da QS Top Universi-
ties, feira de intercâmbio volta-
da especificamente para quem
busca um curso de pós-gradua-
ção, disse que, diante de um ce-
nário de crise, a tendência é que
as pessoas busquem se especi-
alizar mais na carreira para ter
sucesso no mercado de trabalho
e comparou o momento finan-
ceiro do Brasil com o da Europa
em 2008. “A procura por cursos
de pós-graduação aqui no Brasil
tem aumentado de forma expo-
nencial, na contramão da crise,
assim como aconteceu na Euro-
pa em 2008 quando também

houve um aumento. Em momen-
tos de crise, a pessoa procura se
diferenciar e buscar uma especi-
alização para se tornar mais com-
petitiva no mercado.”

Leonardo Andrade também
disse que, apesar do aumento da
procura, está mais complicado
estudar fora, por causa dos al-
tos valores de compra tanto do
dólar quanto do euro. Mas, apre-
sentou algumas alternativas que
podem ser observadas por quem
está pensando em fazer um cur-
so fora do Brasil. “Existem des-
tinos como o Canadá, que tem
um dólar mais barato que o

americano. Além disso, quan-
do você termina o curso ainda
ganha visto de trabalho por dois
anos. Isto propicia não só o es-
tudo mais barato, mas também
a oportunidade de ficar e traba-
lhar no país. A Austrália é ou-
tro país onde se fala inglês e que
também tem o dólar mais ba-
rato que o americano. Em tem-
pos de alta do dólar, isso favo-
rece muito esses países”, indi-
ca o diretor.

PARA PÓS-GRADUANDOS,
ESTUDAR FORA DO PAÍS
É GRANDE DIFERENCIAL

O custo é uma das principais
preocupações, mas não é so-
mente no valor que o estudan-
tes devem se pautar para esco-

lher o destino ou curso da es-
pecialização. Assim pensa a jor-
nalista Erika Tizo, de 27 anos.
Ela está concluindo o curso de
Turismo e acredita que uma es-
pecialização fora do país trará
muitas vantagens para o seu
currículo. “A pessoa, ao se espe-
cializar fora, tem a oportunida-
de melhorar sua fluência em
outras línguas e sem contar a
oportunidade de ter um network
muito bom. E isso, hoje em dia,
é essencial.”

A estudante Amanda Pereira,
21 anos, está cursando Conta-
bilidade e pretende fazer pós-
graduação na Inglaterra na área
de business. A jovem vê com im-
portância a necessidade de se es-
pecializar, principalmente, fora

do Brasil, pois acre-
dita que isso fará

com que ela cresça na profissão
que escolheu. “Uma especiali-
zação no exterior agrega muito
na sua carreira, abre portas e ca-
minhos. É preciso ter um cur-
rículo bom e quanto mais coi-
sas você colocar nele mais
chances você tem de ter suces-
so na sua carreira.”

Quem também reforça a im-
portância de uma experiência
estudantil fora do país é Leonar-
do Andrade. “Isto proporciona
uma experiência multicultural,
pois podemos conhecer pesso-
as de todo mundo e passamos
a ter um network internacio-
nal.  Além disso, ter um diplo-
ma em inglês é um grande di-
ferencial de mercado. Ninguém
nunca vai questionar a sua flu-

ência no idioma e você não vai
mais precisar fazer testes de
inglês para colocar no currícu-
lo”, disse o diretor de Marketing
da QS Top Universities.

Outro estudante que valoriza
a busca por conhecimento pro-
fissional fora do país é o publi-
citário Saulo Mendes, 27 anos.
No momento, ele está cursan-
do Administração e pretende
buscar uma qualificação em
Barcelona, na Espanha. “Estou
procurando mestrado profissi-
onal voltado para o Marketing.
Não quero perder tempo na
busca por conhecimento profis-
sional. Tenho certeza de que
será bom para o meu currículo
pela experiência internacional
que eu vou ter em relação ao
meu estudo que poderei usar
aqui ou continuando lá.”

Feiras de
intercâmbio

costumam ser mais
procuradas em
épocas de crise

Jovem busca
informações em
um estande da
mais recente

feira da QS Top
Universities

Segundo Leonardo Andrade (acima), em momentos de
crise, estudantes de pós graduação buscam diferenciais

DIEGO SANTOS
diego.santos@folhadirigida.com.br

F
O

TO
S

: JA
D

E
 N

U
N

E
S



10•
Caderno

ESPECIAL

Instituições europeias buscam alunos brasileiros
Oportunidade de estudar fora e

ainda poder trabalhar no país de

destino após terminar o curso torna a

experiência de fazer um intercâmbio

estudantil ainda mais interessante
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A Espanha é um destino que tem
despertado interesse de muitos bra-
sileiros, de acordo com a represen-
tante da Universidad Autónoma de
Barcelona, Marta Castro. “Cada vez
mais temos brasileiros interessa-
dos em fazer nossos cursos de dou-
torado. Estamos bem posicionados
nos rankings de instituições do
mundo inteiro como Estados Uni-
dos e Reino Unido. As áreas mais
procuradas são Economia, Biome-
dicina, Tecnologia e Comunicação,
mas não há uma área preferida.”

Formada em Engenharia Mecâ-
nica, Aline Pires, 36 anos, quer fa-
zer doutorado na área acadêmica
e de pesquisa para trabalhar como

DIEGO SANTOS
diego.santos@folhadirigida.com.br

professora e diz que, para ela,
o que mais pesa na hora de
escolha é o programa ofere-
cido pela universidade e não
o valor do curso. “Não inte-
ressa muito o valor do curso
se você não se identificar com
o programa oferecido. É pre-
ciso verificar, entre outras
coisas, se a universidade tem
algum programa especial, princi-
palmente, para estudantes estran-
geiros. Também é bom ver se lá
existe algum tipo de acolhimento
para esses alunos. Tudo tem estar
combinado direitinho para não cau-
sar decepções.”

A Vita-Salute San Raffaele Univer-
sity, na Itália, por exemplo, é uma
instituição que trabalha com cursos
de Medicina e possui serviços de

adaptação e programas específicos
para estudantes de fora da União Eu-
ropeia. “Oferecemos um curso de
Medicina que dura seis anos, minis-
trado em Língua Inglesa e também
oferecemos 36 bolsas para estudan-
tes de todo mundo, além de aulas
de italiano e bolsas de estudo. Após
o término, o estudante graduado
poderá trabalhar por toda Europa
sem ter que fazer provas ou testes”,

disse Lorenzo Dagna, representante
comercial da universidade.

Trabalhar um tempo no país onde
se formou, após a conclusão do cur-
so, é desejo comum entre os estudan-
tes que pretendem fazer pós-gradu-
ação no exterior. Lucas Rocha tem 23
anos e é formado em Administração.
Agora, o estudante está no primeiro
período da graduação em Matemá-
tica e já pensa não só em trabalhar

fora, mas também em voltar para o
Brasil após a experiência estudantil
internacional. “Se eu conseguir tra-
balho no país que eu ficar também
posso ir. Eu tenho passaporte estran-
geiros e isso facilita um pouco. Eu
acredito que o contato com outras
culturas é muito importante e vai aju-
dar no meu interesse que é voltar para
o Brasil e tentar ajudar um pouco a
melhorar o nosso país.”

Em palestras,
representantes

de universidades
de outros países

buscam atrair
estudantes
brasileiros

Marta Castro, da Universidad
Autónoma de Barcelona, diz
que Economia é uma das áreas
mais procuradas pelos brasileiros
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Muitas pessoas me perguntam se eu tenho
mestrado e doutorado. Não, não tenho.
Sou professora de graduação e pós-gradua-

ção, coach, consultora e, profissionalmente, preciso
de um mestrado, além de pessoalmente sonhar com
isso há alguns anos! É um grande objetivo pessoal e
profissional! O meu problema, e de muitas outras
pessoas, não é achar um programa de mestrado que
me agrade ou me candidatar, mas as inúmeras difi-
culdades em cursar um mestrado presencial.

Uma pessoa com deficiência encontra muitas
barreiras e é necessário vencê-las diariamente para
alcançar seus objetivos e sonhos. Muitas delas po-
deriam ser facilitadas, derrubadas com políticas e
ações simples.

A exclusão é um problema grave no Brasil. É
possível contar nos programas de mestrado a quan-
tidade de pessoas com deficiência que, com mui-
tas dificuldades e se superando todos os dias, con-
seguem cursá-los.

Um mestrado a distância resolveria grande parte deste
problema. Mas, por mais incrível que possa parecer
para nossa sociedade, o Brasil não tem um programa
de mestrado a distância como já ocorre em diversos
países. A UAB (Universidade Aberta do Brasil) até lan-
çou alguns programas de mestrado semipresenciais
para professores da educação básica, em artes, histó-
ria, física, matemática etc., mas que não atendem à
demanda nem supre as necessidades profissionais e
acadêmicas de quem busca um mestrado ou um dou-
torado fora do escopo oferecido.

Atualmente, estudo a possibilidade de cursar mes-
trado a distância em Portugal, Espanha ou Estados

Unidos, mas adoraria poder cursar no meu país. A
educação aberta e em rede é uma realidade no mun-
do e o Brasil ainda tem muito que caminhar neste
sentido. Temos no país diversas instituições de reno-
me internacional, públicas e privadas que poderiam
oferecer este nível de formação acadêmica e profissi-
onal na modalidade a distância, não apenas para bra-
sileiros, como também para estrangeiros interessa-
dos em investir em seus estudos em nossas universi-
dades. Ouço diversas alegações sobre a possível má
qualidade de um programa nestes moldes, mas não
entendo de onde surgiu este pensamento.

No Brasil, temos centenas de instituições que ofe-
recem graduação e pós-graduação na modalidade
EaD com altíssima qualidade e reconhecimento in-
ternacional, como a Fundação Getúlio Vargas, IB-
MEC, PUC, USP e tantas outras, inclusive públicas.
Além disso, diversas instituições pelo mundo já
oferecem mestrados a distância e com alta qualida-
de! Então, por que no Brasil deveria ser diferente?

Podemos citar diversos motivos para que tal medi-
da seja implementada. O que me vem primeiro à
mente são as barreiras que enfrento diariamente como
uma pessoa com deficiência visual. Não apenas eu,
mas 45,6 milhões de pessoas com deficiência em
todo o país enfrentam inúmeras barreiras no seu dia
a dia, inclusive na sua vida acadêmica, profissional e
social, como a falta de acessibilidade das cidades, dos
transportes públicos, que dificultam nosso desloca-
mento. Se pararmos para observar, veremos as enor-
mes dificuldades dos cadeirantes e deficientes visuais
em se deslocar de um ponto a outro, inclusive a vul-
nerabilidade. Claro que todos são vulneráveis à vio-

lência, mas, se enxergando já fica difícil perceber uma
situação de risco, imagine sem enxergar? É difícil fugir
de uma situação de perigo, imagine sem andar, pre-
so numa cadeira de rodas? Como pedir socorro, li-
gar para a emergência sendo surdo, mudo ou com
alguma dificuldade de fala? Além dos problemas de
locomoção, comunicação e segurança, ainda enfren-
tamos as dificuldades internas das instituições que
não estão prontas para atender as necessidades de
tais alunos. Mas não é só nas pessoas com deficiên-
cia que devemos pensar!

Na atualidade, as pessoas têm cada vez menos
tempo, o que limita sua disponibilidade para cur-
sar um mestrado presencial. Isso é comprovado
pela quantidade de pessoas cursando a modalida-
de a distância. Segundo a ABED (Associação bra-
sileira de Educação a Distância), são quase 6 mi-
lhões de alunos no ensino superior a distância no
Brasil. Dados do censo EADBR de 2012.

Além da flexibilidade de horários, de poder es-
tudar de qualquer lugar, ainda há o avanço acele-
rado das tecnologias que facilitam, tornando a EaD
muito mais acessível, oferecendo maior possibili-
dade de uma educação inclusiva, para todos. Com
a EaD, é possível, mesmo fora dos grandes cen-
tros, no interior, áreas rurais, urbanas etc. cursar
uma formação acadêmica e profissional.

Ainda sobre a qualidade, muitas pessoas me
perguntam como foram meus estudos pela moda-
lidade EaD e falo com muito orgulho: fiz gradua-
ção em Administração de empresas e três pós-gra-
duações a distância em Marketing, Design Instru-
cional e Educação Especial e as instituições foram

ótimas e os cursos de alta qualidade.
Proponho uma consulta pública para que o MEC

identifique o contingente imenso de interessados
em mestrados e doutorados a distância e os im-
plantem no país. Afinal, essas pessoas acabam,
atualmente, optando por cursar em universidades
fora do Brasil, quando poderiam cursar aqui! E me
pergunto: Por que o Brasil não tem mestrado e
doutorado a distância? Nós (pessoas com defici-
ência) queremos fazer mestrado e doutorado tam-
bém! E queremos oportunidades iguais!

Mas não é por falta de políticas públicas neste
sentido que deixaremos de sonhar com o cresci-
mento acadêmico e profissional e com uma vida
melhor. Vamos à luta!

Dolores Affonso é coach, palestrante, consultora,
designer instrucional e professora. Ajuda pessoas a

superarem suas deficiências e limitações, alcançando
autonomia, liberdade e sucesso para viverem uma
vida plena. Especialista em Marketing pela FGV e

em Design Instrucional para EaD pela FACEL, é
graduada em Administração de Empresas e pós-

graduanda em Educação Especial pela UCDB.
Diretora Executiva da Affonso & Araujo Consultoria,
desenvolve e ministra cursos, disciplinas e consultori-
as em Marketing e Empreendedorismo Digital, RH,
Design Instrucional, Acessibilidade, Novas tecnologi-
as e Inclusão para diversas empresas. É membro da

ANATED - Associação Nacional dos Tutores da
Educação a Distância, da ABRADI - Associação

Brasileira de Desenho Instrucional e do Programa
Rompendo Barreiras da Uerj

Por que o Brasil abre pouco espaço para doutorado a distância?
* POR DOLORES AFFONSO
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‘Área de Direito exige permanente atualização’
José Roberto Paredes, diretor-presidente

da Fundação Escola Superior do Ministério

Público do Estado do Rio de Janeiro

(Femperj), ressalta que fazer uma pós-

graduação é um diferencial cada vez maior

para advogados e operadores do Direito

CAIO BELANDI
caio.belandi@folhadirigida.com.br

Após o término de uma gra-
duação, é comum que mui-
tos profissionais fiquem em

dúvida sobre qual caminho seguir.
Entretanto, a escolha quase sempre
se volta para um curso de pós-gra-
duação. No âmbito do Direito, os
questionamentos se multiplicam
por conta das diversas áreas em que
um operador jurídico pode atuar.

Os cinco anos de faculdade de-
veriam, mas nem sempre são sufi-
cientes para a escolha da carreira,
o que ocasiona mais confusão ain-
da no momento de optar por uma
boa pós-graduação. Esse é o enten-
dimento de José Roberto Paredes,
diretor-presidente da Fundação
Escola Superior do Ministério Pú-
blico do Estado do Rio de Janeiro
(Femperj), que juntamente com a
coordenadora pedagógica da fun-
dação, Bianca Tolomei, falaram
sobre o cenário atual e o valor de
um diploma de pós-graduação para
profissionais da área Jurídica. Con-
fira a entrevista:

FOLHA DIRIGIDA - NA VISÃO DO
SENHOR, QUAL A IMPORTÂNCIA DE
FAZER UMA PÓS-GRADUAÇÃO PARA
QUEM SE FORMA EM DIREITO? DE
QUE FORMA UMA PÓS AMPLIA AS
POSSIBILIDADES NO MERCADO
PARA OS RECÉM-FORMADOS?
José Roberto Paredes - Todo mun-
do acredita no valor do conheci-
mento. No mundo globalizado de
hoje, com tantas especializações,
com os profissionais jurídicos sen-
do exigidos cada vez mais, as pós-
graduações oferecem, além do tí-
tulo, um conhecimento muito
grande em termos de aplicação
profissional. Isto vale para o con-
curseiro e também para os opera-
dores do Direito que atuam na prá-
tica jurídica, como os integrantes
do Ministério Publico, da Magis-
tratura, da Procuradoria do Estado
e da Defensoria.

A FEMPERJ POSSUI CURSOS DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM VÁRIAS ÁRE-
AS. HÁ PERSPECTIVA DE LANÇAR
NOVOS PROGRAMAS DE PÓS EM
DIREITO?
José Roberto Paredes - Estamos
com dois novos cursos no forno,
que já foram anunciados. Uma é a

pós em Processo Civil. O novo
código, se tudo der certo, deve en-
trar em vigor agora em março. Para
quem tem muitos anos de forma-
do, há uma dificuldade do profis-
sional do ramo ter que começar a
aplicar um novo diploma legal. Esse
é um curso imperativo, todas as
escolas e cursos jurídicos estão com
pós e aulas de extensão para expli-
car o novo Código de Processo Ci-
vil. O outro é a pós de Ciências Cri-
minais, que é uma tema também
com uma permanente atualização.
Outros cursos estão sendo estuda-
dos, mas estamos esperando outra
oportunidade. O certo é de que
desde que eu retornei, em outubro
de 2015, contamos pela primeira
vez com uma coordenadora peda-
gógica, a Bianca Tolomei. Se a Ferm-
perj não está muito “redonda”, está
muito próxima do objetivo. Acre-
ditamos nos nossos produtos.

ASSIM COMO EM DIVERSAS ÁREAS,
NA DE DIREITO HÁ VÁRIAS OPÇÕES
DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO,
MESTRADO E DOUTORADO. NA SUA
OPINIÃO, O QUE UM ADVOGADO DEVE
LEVAR EM CONTA AO ESCOLHER POR
UMA DESSAS MODALIDADES?
José Roberto Paredes - O profissi-
onal deve escolher a modalidade
que vai permitir seu crescimento
na área em que atua. A pós consis-
te em aprofundar o conhecimen-
to, sempre. Quanto mais a pessoa
estuda, mais ela constata que tem
que estudar, principalmente nos
dias de hoje. A área de Direito exi-
ge permanente atualização do pro-
fissional. A quantidade de mudan-
ças legislativas, na velocidade que
está sendo produzida, exige perma-
nente estudo. Ou seja, com uma pós,
o profissional terá cada vez mais
conhecimento aplicável dentro da
área de atuação, permitindo voos
maiores, mudança de empresa ou
de cargo, ou até carreira pública.

POR FALAR EM CARREIRA PÚBLICA,
MUITOS DOS QUE SE FORMAM NA ÁREA
DE DIREITO TÊM A META DE CONSE-
GUIR A APROVAÇÃO EM CONCURSOS
PÚBLICOS. UM CURSO DE PÓS-GRA-
DUAÇÃO PODE AJUDAR A ATINGIR
ESSE OBJETIVO? DE QUE FORMA?
José Roberto Paredes - Além do
título acadêmico, que em qualquer
concurso conta pontos, a pós-gra-
duação é uma preparação. Os cur-
sos da Femperj dão perfeitas con-

dições do pós-graduando partici-
par de uma seleção. Basicamente,
nossos cursos de pós-graduação são
voltados tanto para concurso, quan-
to para a atividade prática. A Fem-
perj está sempre se aperfeiçoando,
buscando novidades, promovendo
eventos no Ministério Público, etc.
Agora estamos com bibliotecas
virtuais, por exemplo. É um dife-
rencial para os alunos.

NA OPINIÃO DO SENHOR, EM QUAIS
ÁREAS DO DIREITO O DIPLOMA DE
UM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
TEM SIDO MAIS VALORIZADO NO
MERCADO?
José Roberto Paredes - É uma ques-
tão difícil. Essas questões de mer-
cado, de tendência, isso muda. Há
um cenário, para se verificar as
condições de um planejamento. O
cenário atual é de muito trabalho,
principalmente para o profissional
jurídico. Mas é uma questão de
momento. Hoje, temos alguns cur-
sos de pós-graduação mais valori-
zados do que outras. Depende do
que a pessoa pretende, do interes-
se do pós-graduando. Se está vol-
tada para uma área e faz outra, aí a
pós-graduação pode não caber. Mas
se há um objetivo, como por exem-
plo um concurso público, o inte-
ressado pode abrir mais o leque de
opções. É uma decisão pessoal,
onde deve ser levada em conta tam-
bém a qualidade dos professores.
Cada pessoa tem uma tendência,
que deve ser percebida ao longo da
faculdade, uma inclinação para
uma ou outra área. E após a con-
clusão da graduação, o profissio-
nal deve investir e escolher entre
ganhar dinheiro ou ir para a área

que tem o dom. O graduado teve
cinco anos para descobrir isso, ainda
que pode mudar. A faculdade deve
ser um panorama, para descobrir
onde tem mais dificuldade. Se há
uma dúvida de área, pode ser diri-
mida na pós.

BOA PARTE DOS QUE BUSCAM FA-
ZER UMA PÓS SÃO ESTUDANTES
RECÉM-FORMADOS. PORÉM, MESMO
PARA QUEM JÁ SE FORMOU HÁ AL-
GUM TEMPO, ESSE TIPO DE INVES-
TIMENTO AINDA É VÁLIDO? QUE
POSSIBILIDADES A ESPECIALIZA-
ÇÃO PODE TRAZER PARA QUEM JÁ
ESTÁ CONSOLIDADO NO MERCADO?
José Roberto Paredes - No caso desse
profissional, ele tem que avaliar o
custo-benefício, em função da atu-
alização na área. Então, uma pós-
graduação que tenha uma certa
amplitude talvez seja melhor para
este tipo de profissional porque ele
está procurando essa atualização.

Bianca Tolomei - Hoje em dia, está
equilibrado o número entre recém-
formados e mais antigos que pro-
curam uma pós. Muitas pessoas já
com algum tempo de formadas
sentem a necessidade de buscar uma
especialização, por conta do mer-
cado de trabalho. Questões como
atualização; a inovação por parte dos
profissionais; as mudanças dos pro-
cessos, das gestões e da forma de
liderança, exigem que o profissio-
nal possa atuar em diferentes áre-
as, de maneira excelente e de for-
ma igual. Então, a pós-graduação é
extremamente importante principal-
mente para esse profissional, forma-
do há algum tempo e já no merca-
do de trabalho, que irá atualizar suas

práticas e técnicas, para saber o que
acontece na área, e dessa forma
melhorar a atuação dentro da em-
presa, para um novo cargo, ou para
uma nova empresa. A pós-gradu-
ação é até mais importante para
este profissional. Sempre é tem-
po para estudar.

FALANDO UM POUCO DA FEMPERJ:
UM DOS OBJETIVOS DA FUNDAÇÃO
É PROPICIAR O APERFEIÇOAMENTO
E A ESPECIALIZAÇÃO DOS MEMBROS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTA-
DO DO RIO DE JANEIRO, SEUS INS-
TITUIDORES. DE QUE FORMA ESSA
CONTRIBUIÇÃO TEM OCORRIDO?
José Roberto Paredes - Em função
da criação do Instituto de Educação
e Pesquisa do Ministério Público do
Rio de Janeiro (IEP), a Femperj tra-
balha em parceria, que atualmen-
te, está materializada em dois cur-
sos de pós-graduação: o de Ordem
Jurídica e o da Infância e Juventu-
de. Ambos em pleno andamento,
com turmas se mantendo, com
quórum, que é uma dificuldade.
Inclusive, com uma deputada esta-
dual participando da segunda. São
cursos voltados para o MP, mas
aberto à sociedade. É uma contri-
buição não só para o MP, mas para
a sociedade, para outros profissio-
nais. Em dezembro último, tivemos
um curso de especialização do novo
Código de Processo Civil, exclusi-
vamente para procuradores de jus-
tiça, voltado a esses profissionais,
ministrado por juízes, desembarga-
dores, promotores da mais alta ca-
pacidade jurídica. Foi um curso
muito elogiado, que inclusive, ser-
viu para a Femperj elaborar um novo
módulo, de recursos.

José Roberto Paredes e Bianca Tolomei falam sobre as oportunidades de fazer uma pós na área jurídica
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