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Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-Rio)
programa concurso para auditor de controle externo. Escolaridade
exigida: nível superior em qualquer área. R$17.931. Página 10

TCM-Rio: concurso para
auditor. R$17.931 mensais

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

Valor ampliado
Dadas as severas restrições aos
concursos federais e na falta das
seleções estaduais, por força da
gravíssima crise econômica, são
supervalorizadas as oportunidades
nas Forças Armadas (inclusive para
contratos temporários), no Judici-
ário, no Legislativo e nas prefeitu-
ras. É o caso do edital para profes-
sores de Inglês do ensino funda-
mental na cidade do Rio de Janei-
ro, cujos atrativos são ampliados
pela pindaíba nacional. Página 6

Etam escolhe Selecon como
organizador. Prazo abre dia 28
Escola Técnica do Arsenal de Marinha (Etam) escolhe Instituto Selecon como organizador
do concurso para ingresso de alunos. Serão abertas 60 vagas em quatro cursos. Página 12

Está praticamente tudo pronto para o concurso do Tribunal Regional Federal do Rio de janeiro (TRF-RJ).

Edital para técnico (médio; R$7.111) e analista (superior; R$11.063) judiciários está programado para sair nesta

quarta, dia 23. Veja noticiário, prazo previsto de inscrição, além de teste especial para técnico.    PPPPPÁGINAÁGINAÁGINAÁGINAÁGINASSSSS    8 8 8 8 8 EEEEE 9 9 9 9 9

Está em pauta a abertura de concurso para a Receita Federal, abrangendo as áreas de apoio e fiscal. A previsão é de que

sejam oferecidas 400 vagas, distribuídas pelos cargos de assistente técnico-administrativo (nível médio), analista técnico-

administrativo, analista-tributário e auditor-fiscal (todos de nível superior). Remunerações de R$4.137 a R$16.201.    PPPPPÁGINAÁGINAÁGINAÁGINAÁGINA    1414141414

Encerram-se na quinta, dia 24, as inscrições do concurso da Ebserh, estatal federal que ofecere 526 vagas no Hospital Gaffrée e
Guinle. Há vagas para assistente administrativo (nivel médio; R$2.588), técnico de enfermagem e outros cargos. Até R$9.371. PÁGINA 4

Saúde federal no Rio:
últimos dias para 526 vagas

Foram prorrogadas até quarta-feira, dia 23, as inscrições do concurso para o magistério do Colégio Pedro II. Há 71 vagas, sendo
14 imediatas e 57 em cadastro de reserva. Remuneração inicial de R$4.692, mas pode chegar a R$9.572 com titulação. PÁGINA 5

Magistério do Pedro II: R$4.692

REMUNERAÇÕES DE R$4.137 A R$16.201

RECEITA FEDERAL:
400 VAGAS. 2º E 3º GRAUS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E OUTROS CARGOS

TÉCNICO (R$7.111); ANALISTA (R$11.063)

TRF-RJ: INSCRIÇÕES
COMEÇAM ESTA SEMANA

EDITAL PREVISTO PARA ESTA QUARTA, 23

Guarda municipal: 2º grau. Até R$1.355
Prefeitura de Cachoeiras de Macacu, na Região Metropolitana do Rio, já inscreve para 150 vagas de guarda municipal. Ambos os sexos. PÁGINA 11

CONCURSOS

Professor de
Inglês do Rio:
100 vagas
Prefeitura do Rio de Janeiro rece-
be inscrições no concurso para
100 vagas de professor de Inglês.
Remuneração de R$5.881 men-
sais. Datas das provas já foram
definidas. 

Tanguá abre
concurso para
1º, 2º e 3º graus
A Prefeitura de Tanguá, no Gran-
de Rio, abriu concurso para pre-
encher 84 vagas em diversos
cargos de todos os níveis de es-
colaridade. Remunerações de até
R$3.973 mensais. 

Câmara de
Nilópolis adia
prova objetiva
Foram adiadas as provas objeti-
vas do concurso para a Câmara
dos Vereadores de Nilópolis, que
reúne 12.272 inscritos. Nova data
ainda será informada pelo orga-
nizador. 

Câmara
dos Deputados:
2º e 3º graus
Está em pauta a abertura de con-
curso para a Câmara dos Depu-
tados, em Brasília. Seleção deverá
contemplar cargos dos níveis
médio e superior, com iniciais de
R$15.246 e R$22.426. 

EDUCAÇÃO

Força Aérea tem
prazo prorrogado
para temporários
A Força Aérea Brasileira (FAB)
prorrogou o prazo para efetuar
cadastro no processo seletivo
para ingresso no quadro de ofi-
ciais temporários. Quem possuiu
graduação na áreas oferecidas
tem até sexta, dia 25 . 

Estadual 2017:
impressão dos
cartões até dia 23
O cartão informativo, que dará
acesso ao local de provas da se-
gunda fase do Vestibular Estadu-
al 2017, ficará disponível para im-
pressão na internet somente até
esta quarta-feira, dia 23. 
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Dataprev: gabaritos a qualquer momento
CCCCCRRRRRONOGRAMAONOGRAMAONOGRAMAONOGRAMAONOGRAMA | Caso não haja atraso, recursos contra os gabaritos serão recebidos até esta quarta-feira, dia 23

Publicação poderá
ser conferida na FD
Online tão logo
esteja disponível

SERVIÇO
Gabaritos:Gabaritos:Gabaritos:Gabaritos:Gabaritos: www.folhadirigida.com.br
Recursos: Recursos: Recursos: Recursos: Recursos: www.cetroconcursos.org.br

Provas tranquilas na Estácio da Ilha do Governador
Os candidatos que realizaram

as provas da Dataprev na Uni-
versidade Estácio de Sá, na Ilha
do Governador, Zona Norte da
cidade, encontraram um ambi-
ente tranquilo. Sem dificulda-
des de transporte ou acesso,
muitos chegaram antes do pe-
ríodo recomendado pela
organização(uma hora antes do
exame). Com isso, já havia um
grande número de pessoas nos
30 minutos que antecederam a
abertura dos portões, que ocor-
reu no horário previsto, às 9h30.

 Era possível ver concursei-
ros com material em mãos, re-
visando a matéria antes da pro-
va. Entre os que aguardavam,
estava Sheila Meirelles(37),
candidata ao cargo de analis-
ta de tecnologia da informação
- processo administrativo, de
nível superior, que, por falta de
uma ampla opção de concur-
sos realizados no Rio , viu o da
Dataprev como boa oportuni-
dade de treinar, usando a pro-
va para testar sua preparação.

 “Vou avaliar como está meu
rendimento para ver até onde
direciono os estudos daqui pra
frente”, disse Sheila. Ela esta-
va acompanhada da amiga Ra-
chel de Miranda(39), candida-
ta ao mesmo cargo. Ambas usa-
ram uma estratégia comum
em seleções de abrangência
nacional: se inscreveram para
vagas na cidade de João Pessoa,

na Paraíba, onde há um custo
de vida menor, acreditam.

 Outro candidato prestando
as provas para o mesmo cargo
era Daniel Braga(29), que es-
tuda há dois anos para a car-
reira fiscal. As disciplinas cor-
relatas da prova em relação às
que ele estuda o atraíram à
seleção da Dataprev. Entretan-
to, segundo ele, mesmo que
seja um treino, uma aprovação
seria muito bem-vinda e apro-
veitada. “Se passar nesse con-
curso, eu assumo e vou conti-
nuar estudando”, garantiu.

 Ao fim da prova, muitos can-
didatos saíram otimistas, desta-
cando a exatidão com que o
conteúdo foi cobrado em rela-
ção ao divulgado no edital. Por
outro lado, uma reclamação
comum era sobre a extensão dos
textos da prova de Língua Por-
tuguesa, que, na opinião da
maioria, tomou muito tempo.
Outro ponto ressaltado foi quan-
to à disciplina de Conhecimen-
tos Gerais, que teria exigido con-
teúdos mais específicos.

 Os portões foram fechados
às 10h30, conforme o edital de

Lei suspende validade dos
concursos estaduais até 2017

AAAAAÇÃOÇÃOÇÃOÇÃOÇÃO     | Medida impede que candidatos deixem de ser chamados

Aqueles que fizeram as pro-
vas objetivas do concurso da
Empresa de Tecnologia e In-
formações da Previdência
Social (Dataprev), aplicadas
no último domingo dia 20,
devem ficar atentos à divul-
gação dos gabaritos oficiais,
que estava prevista para a úl-
tima segunda-feira, dia 21. Até
o fechamento desta edição, as
respostas ainda não haviam
sido divulgadas. No entanto,
a publicação poderá ser con-
ferida no site da FOLHA DI-
RIGIDA tão logo esteja dis-
ponível.

Caso não haja atraso no cro-
nograma, os recursos contra
o gabarito serão recebidos até
esta quarta-feira, dia 23, no
site da organizadora da sele-
ção, a Cetro Concursos. Se-
rão aprovados no exame de
múltipla escolha aqueles que
tiverem conquistado pelo
menos 50 dos 100 pontos da
avaliação, além de obter nota
diferente de zero em cada uma
das disciplinas (Língua Por-
tuguesa, Inglês ou Espanhol,
Conhecimentos Gerais e Co-
nhecimentos Específicos).

Já na discursiva, realizada

junto à objetiva, é preciso
ter feito pelo menos 50 dos
100 pontos possíveis. So-
mente serão corrigidas as
provas dos classificados em
até duas vezes o número de
vagas em cadastro para o car-
go/localidade pretendido.
Os resultados provisórios das
provas escritas e da avalia-
ção de títulos, cujos docu-
mentos foram recebidos nas
salas de prova no último
domingo, deverão ser divul-
gados em 3 de janeiro.

A seleção é para 1.703 va-
gas em cadastro de reserva,
distribuídas por diversos es-
tados, em cargos dos níveis
médio/técnico e superior, com
remunerações iniciais de até
R$7.559,60. Ao todo, 30.557
candidatos eram esperados
para as provas, dos quais
12.456 inscritos para as 685
chances no Rio de Janeiro. O
número de faltosos ainda não
foi informado.

O resultado final do con-
curso está previsto para 22
de fevereiro do ano que vem
e terá validade de dois anos.
Embora seja possível, a vi-
gência da seleção não será
estendida, segundo a direto-
ra de Pessoas da Dataprev,
Janice Brutto.

convocação. Boa parte dos can-
didatos já havia entrado cerca
de 20 minutos antes, com os
poucos que chegaram no limite
do horário conseguindo aces-
sar o local de provas sem pro-
blemas. Não houve casos de
atraso, nem ocorrências extra-
ordinárias, como garantiu a
organização. A previsão era de
800 candidatos realizando a
prova no local, sendo que ne-
nhum dos que compareceram
necessitou de condições espe-
ciais ou medidas de acessibili-
dade antes ou durante o exame.
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Sancionada no início deste
mês, a Lei Estadual 7.483, que
estendeu até o fim do ano que
vem o estado de calamidade
pública nas finanças do Rio de
Janeiro trouxe uma medida que
favorece a quem prestou concur-
so para órgãos estaduais de to-
dos os poderes.

O artigo 3º da legislação sus-
pende até, no máximo, o fim do
ano que vem a validade das se-
leções realizadas antes de 17 de
junho deste ano, data da edição
do Decreto 45.692, que estabe-

leceu a calamidade na adminis-
tração do estado.

Com isso, o prazo de valida-
de das seleções realizadas antes
dessa data para de ser contado
até que perdure o estado de ca-
lamidade, o que pela lei aprova-
da, não pode passar do fim de
2017. Somente após isso é que
os prazos de validade das sele-
ções que se encaixam nos crité-
rios estabelecidos na lei voltam
a correr.

A medida impede que candi-
datos aprovados nessas seleções

deixem de ser chamados, em
função da crise financeira que
assola o Estado do Rio e permi-
te que as convocações sejam
avaliadas em um momento mais
favorável.

A suspensão afetará seleções
como a do Ministério Público,
homologada em 6 de junho (an-
tes portanto da edição do Decreto
45.692), do Tribunal de Justiça
- cuja validade se encerraria em
dezembro deste ano para técni-
co e fevereiro do ano que vem
para analista, entre outros, seja

do poder Executivo, Legislativo
ou Judiciário.

Veja o texto do
Artigo 3º da Lei 7.483

Art. 3º – Fica sobrestada a
validade dos concursos pú-
blicos realizados ou homo-
logados antes da edição do
Decreto nº 45.692, de 17 de
junho de 2016, até, no má-
ximo, o final de vigência
desta Lei.
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Notas

ANS: atenção ao Direito Administrativo
OOOOORIENTRIENTRIENTRIENTRIENTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO     | Professor avaliou o conteúdo programático do último concurso, de 2013, organizado pelo Cebraspe

Concurso para
a agência está
previsto no
orçamento da União

INSS nomeia
150 em breve

Dos 950 classificados no con-
curso do Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS), homologado em
4 de agosto, 150 devem aguardar
até o dia 30 deste mês o início
das nomeações. Essa, pelo me-
nos, é a previsão da autarquia, que
segue no aguardo do aval do Mi-
nistério do Planejamento para cha-
mar os demais 800 selecionados.
Segundo o instituto, a autorização
sairá em breve no Diário Oficial.

O aval do Planejamento para o
INSS admitir 150 classificados saiu
no Diário Oficial no dia 8 deste
mês. O presidente do órgão, Leo-
nardo de Melo Gadelha, espera que
os 950 selecionados já estejam
trabalhando nas agências até fe-
vereiro do ano que vem. No último
dia 14, o INSS convocou todos os
950 classificados a escolherem a
lotação de preferência, exceto nos
casos em que há oferta de uma
vaga.

Os selecionados têm de com-
parecer até esta terça, 22 (das
8h às 18h), às gerências executi-
vas ou agências da previdência.
Todos devem procurar o Serviço
de Gestão de Pessoas da Superin-
tendência Regional ou Seção Ope-
racional da Gestão de Pessoas,
para fazer a escolha. O concurso
do INSS visou a preencher 950
vagas, sendo 800 de técnico (mé-
dio e R$5.344,87) e 150 de ana-
lista (superior e R$7.954,09).

Caixa: chamadas
ainda indefinidas

De acordo com as movimenta-
ções da ação civil pública do Mi-
nistério Público do Trabalho da 10ª
Região (MPT10) contra a Caixa Eco-
nômica Federal, visando à chama-
da de aprovados dos concursos de
2014 (para técnico bancário, mé-
dico e engenheiro do trabalho), o
tipo de recurso interposto pelo banco
na 6ª Vara do Trabalho de Brasília
foi um embargo declaratório ainda
em primeira instância, e não um
recurso ordinário em segunda ins-
tância, como se pensava.

O embargo de declaração signi-
fica que a estatal pediu ao Tribu-
nal Regional do Trabalho da 10ª
Região (TRT10) explicações sobre
algum ponto da sentença da ação
civil, que saiu em 6 de outubro. O
conteúdo questionado não foi re-
velado pela Caixa nem pelo tribu-
nal, pois é sigiloso.

Esse embargo é analisado pela
juíza que proferiu a sentença, Na-
talia Queiroz Cabral Rodrigues,
desde o dia 10 deste mês. Ainda
não se sabe quando sairá a deci-
são. Após a magistrada se posici-
onar oficialmente, o mais prová-
vel é que o banco entre com o re-
curso ordinário, em segunda ins-
tância.

AGU: resultado
final no dia 30

Está previsto para o dia 30 des-
te mês o resultado final do con-
curso para 84 vagas de advogado
da União, cargo de nível superior
com remuneração inicial de
17.788,33.

A seleção terá validade de um
ano, podendo ser prorrogada por
igual período a critério da Advoca-
cia Geral da União (AGU). Ao lon-
go da vigência do concurso, ou-
tras novas vagas poderão ser ofe-
recidas aos aprovados.

Os resultados finais da sindicân-
cia de vida pregressa e da avalia-
ção de títulos e provisório da veri-
ficação dos critérios para concor-
rer às vagas reservadas para ne-
gros foram divulgados no último
dia 17 e estão disponíveis no site
da FOLHA DIRIGIDA.

Resultado final:
www.cespe.unb.br/concursos
Outros resultados:
www.folhadirigida.com.br

Diplomacia já
tem resultados

Já está disponível o resultado
final da segunda fase do concurso
para 30 vagas de diplomata. Além
disso, o Instituto Rio Branco tam-
bém divulgou as notas definitivas
das avaliações de Espanhol e Fran-
cês e o resultado preliminar da prova
discursiva da terceira fase. Todos
os documentos estão disponíveis
na FOLHA DIRIGIDA Online.

Os 30 primeiros candidatos que
conseguirem 360 pontos na soma
das pontuações obtidas nas pro-
vas das três etapas serão aprova-
dos. Em 1° de dezembro, será
divulgado resultado final da ter-
ceira fase e a convocação para
os exames pré-admissionais e
perícia médica. Os mesmos se-
rão realizados, a princípio, nos dias
4 e 5 do próximo mês.

Os aprovados passarão ainda
por um curso de formação, com
duração de um ano e meio, reali-
zado em Brasília. A validade do
concurso será de 90 dias, a con-
tar da data de publicação do re-
sultado final, sem possibilidade
de prorrogação. O cargo proporci-
ona remuneração de R$15.005,26
e destina-se a graduados em qual-
quer área. O regime de contrata-
ção é o estatutário, que assegura
estabiblidade.

Resultados:
www.folhadirigida.com.br

Analista administrativo da ANS: veja programa do último concurso

Exército oferecerá 622
vagas para vários níveis

SSSSSELEÇÃOELEÇÃOELEÇÃOELEÇÃOELEÇÃO     | Candidatos serão avaliados pelo currículo

O Comando do Exército escla-
receu que o processo seletivo sim-
plificado para contratar 622 tem-
porários será dividido em vários
editais, que serão publicados ao
longo do próximo ano, conforme
as necessidades da União. Segundo
a Assessoria de Imprensa da For-
ça, as contratações terão o objeti-
vo de viabilizar projetos e obras
do governo federal. Já está defi-
nido que a organização dos pro-
cessos seletivos ficará a cargo do
próprio Comando do Exército.

Embora a portaria de autoriza-
ção do Ministério do Planejamen-
to estipule que 383 pessoas se-
rão admitidas até o próximo mês
e 239 até abril do ano que vem,
a Assessoria de Imprensa escla-
receu que essa projeção não será
seguida, por falta de tempo há-
bil. Informações sobre remune-
rações também ainda não podem
ser divulgadas, pois isso ainda

Seleções autorizadas
terão os editais
publicados ao longo
do próximo ano

será estipulado. A previsão do
Exército é saber os valores ao
longo do próximo ano, com as
demandas da União apresenta-
das e conforme o governo for li-
berando os recursos.

Das 622 vagas, 17 serão para
alfabetizados, 238 para o nível
médio e 367 para o superior. A
distribuição pelos cargos pode ser
consultada na FOLHA DIRIGIDA
Online. Os candidatos serão ava-
liados apenas por currículo e, e,
se selecionados, atuarão em pro-
jetos de engenharia de constru-
ção, em obras públicas de infra-
estrutura, em atividades de ma-
peamento cartográfico terrestre,
em ações de logística e na im-
plantação em projetos estratégi-
cos do Exército.

O Ministério do Planejamen-
to autorizou também seleção do
Comando do Exército para 21
vagas em cadastro de reserva, vi-
sando à substituição, em caso de
vacância, dos alocados para a im-
plementação da Infraestrutura
Geoespacial do Programa de
Modernização da Gestão do Pa-
trimônio Imobiliário da União.

Previsto no orçamento de
2017, o concurso da Agência
Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS), para analis-
ta administrativo e especi-
alista, ambos do nível supe-
rior, deverá ser uma das
grandes oportunidade no
serviço público federal no
ano que vem. Como a con-
corrência promete ser gran-
de, não dá para ficar espe-
rando o edital sair para ini-
ciar os estudos. E mesmo
sem saber ao certo as disci-
plinas que constarão no pro-
grama dessa seleção, há al-
gumas matérias que certa-
mente estarão presentes, e
que portanto já devem ser es-
tudadas.

Uma delas é Direito Admi-
nistrativo. Professor dessa dis-
ciplina, Alessandro Marcus,
do curso Degrau Cultural, ava-
liou o conteúdo programáti-
co do último concurso, de
2013, organizado pelo Cebras-
pe (antigo Cespe UnB), e
aponta quais são os pontos
prioritários de estudo.

“Alguns tópicos provavel-
mente serão cobradados. São
eles: Poderes da Administração,
devido ao poder de ‘polícia’ da
agência reguladora; Adminis-
tração Direta e Indireta, pela
ANS ser uma autarquia espe-
cial; e a Lei 8.663/93, referen-
te a licitações, já que a ANS fis-
caliza os contratos e convêni-
os feitos pela Administração
Pública. Esses são os assuntos
mais recorrentes em Direito
Administrativo”, listou.

O especialista orienta tam-
bém para que, nesse primei-
ro momento, os concursei-
ros recorram às leis para en-
tender a matéria, e aí sim de-
pois da compreensão do as-

sunto eles devem partir para
a resolução de exercícios.
Mas qual é a maneira ideal
de estudar determinada lei?
Segundo Alessandro, fica
mais fácil revisá-la por temas
e não artigo por artigo.

O docente, que aposta no
Cebraspe (antigo Cespe/UnB)
como sendo novamente o or-
ganizador da próxima seleção
da ANS (já que a banca ulti-
mamente tem ficado à frente
dos concursos das agências re-
guladoras), explica que o con-
teúdo cobrado por esse orga-
nizador é o mais atual possí-
vel, incluindo jurisprudênci-
as do Supremo Tribunal de
Justiça (STJ) e Supremo Tribu-
nal Federal (STF).

“Nos concursos do Cespe
não se pode buscar o chute.
Tem que saber, e se não sou-
ber o melhor é deixar em
branco, para não perder pon-
tos. Já a nota de corte costu-
ma diminuir nessa banca.
Enquanto o edital não sai, os
candidatos podem se basear
pelas seleções de outras agên-
cias reguladoras, como Anatal,
Anvisa, ANTT, Antaq e Anac.
E sobre o tempo de estudo, o
ideal é seis horas por dia, re-
visando uma disciplina por
vez”, finalizou.

Próximo concurso - No or-
çamento de 2017, consta a pre-
visão de arrecadação orçamen-
tária em um concurso da ANS
para 231 vagas de nível supe-
rior, nas carreiras de analista
administrativo e especialista.
A remuneração do primeiro
cargo é de R$11.529,29, ao pas-
so que o ganho atual do espe-
cialista é de R$12.432,49 por
mês. Nos dois casos já constam
o auxílio-alimentação, de
R$458. A ANS deverá iniciar os
preparativos da seleção após a
aprovação do orçamento e da
autorização do Ministério do
Planejamento. Provavelmen-
te, a maior oferta de vagas de-
verá ser para o Rio de Janeiro,
onde fica  sede da agência.

Hospital Marcílio Dias
terá que abrir concurso

QQQQQUUUUUADRADRADRADRADROOOOO     | Em 2013, eram 3.836 servidores

Um acórdão do Tribunal de Con-
tas da União (TCU) publicado no
Diário Oficial da União (DOU), no
último dia 17, determinou a rea-
lização de  concurso para o Hos-
pital Naval Marcílio Dias (HNMD),
no Rio de Janeiro, visando à subs-
tituição de terceirizados.

Conforme o texto do acórdão,
o concurso é necessário “por im-
periosa necessidade de assegurar
o atendimento emergencial dos
usuários do hospital - pela atua-
ção de servidores devidamente con-
cursados.”

A realização do concurso não
deverá enfrentar obstáculos, não só
em função da determinação do TCU,
mas também pelo fato de que se-

Determinação foi do
Tribunal de Contas,
visando à substituição
de terceirizados

leções para substituição de tercei-
rizados é uma das exceções à sus-
pensão dos concursos em anda-
mento no Poder Executivo federal.

 O Ministério do Planejamento,
que precisa autorizar formalmen-
te a realização do concurso infor-
mou que ainda não recebeu a de-
terminção do TCU.

O Hospital Marcílio Dias fica no
bairro Lins de Vasconcelos, na Zona
Norte da cidade do Rio de Janeiro.
De acordo com o site da institui-
ção, em 2013 o hospital contava
com 3.836 servidores.

O Marcílio Dias é considerado
referência nacional para procedi-
mentos de média e alta comple-
xidade com suas 60 clínicas e ser-
viços. Suas unidades de Internação
contam com 618 leitos, além de
105 consultórios para atendimento
ambulatorial. Possui ainda equi-
pamentos médicos de diagnósti-
co e tratamento de última geração.

FOLHA DIRIGIDA publica abaixo o programa do úl-
timo concurso para analista administrativo da ANS,
para aqueles que já pretendem dar a largada nos
estudos. Na ocasião, os candidatos foram avaliados
por meio de oito disciplinas. Confira!

CONHECIMENTOS BÁSICOS
LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação de
textos de gêneros variados. 2 Reconhecimento de tipos e
gêneros textuais. 3 Domínio da or tografia oficial. 3.1 Em-
prego das letras. 3.2 Emprego da acentuação gráfica. 4 Do-
mínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de
elementos de referenciação, substituição e repetição, de co-
nectores e outros elementos de sequenciação textual. 4.2
Emprego/correlação de tempos e modos verbais. 5 Domínio
da estrutura mor fossintática do período. 5.1 Relações de
coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.2
Relações de subordinação entre orações e entre termos da
oração. 5.3 Emprego dos sinais de pontuação. 5.4 Concor-
dância verbal e nominal. 5.5 Emprego do sinal indicativo de
crase. 5.6 Colocação dos pronomes átonos. 6 Reescritura
de frases e parágrafos do texto. 6.1 Substituição de pala-
vras ou de trechos de texto. 6.2 Retextualização de diferen-
tes gêneros e níveis de formalidade. 7 Correspondência ofi-
cial (conforme Manual de Redação da Presidência da Repú-
blica). 7.1 Adequação da linguagem ao tipo de documento.
7.2 Adequação do formato do texto ao gênero.

LÍNGUA INGLESA: 1. Compreensão de textos escritos em
língua inglesa e itens gramaticais relevantes para o
entendimento dos sentidos dos textos.

RACIOCÍNIO LÓGICO: 1 Estruturas lógicas. 2 Lógica de
argumentação: analogias, inferências, deduções e conclu-
sões. 3 Lógica sentencial (ou proposicional). 3.1 Proposi-
ções simples e compostas. 3.2 Tabelasverdade. 3.3 Equiva-
lências. 3.4 Leis de De Morgan. 3.5 Diagramas lógicos. 4
Lógica de primeira ordem. 5 Princípios de contagem e proba-
bilidade. 6 Operações com conjuntos. 7 Raciocínio lógico
envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais.

DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988. 1.1 Princípios fundamentais.
2 Aplicabilidade das normas constitucionais. 2.1 Normas de
eficácia plena, contida e limitada. 2.2 Normas programáti-
cas. 3 Direitos e garantias fundamentais. 3.1 Direitos e deveres
individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionali-
dade, direitos políticos, partidos políticos. 4 Organização po-
lítico-administrativa do Estado. 4.1 Estado federal brasileiro,
União, estados, Distrito Federal, municípios e territórios. 5
Administração pública. 5.1 Disposições gerais, servidores
públicos. 6 Poder Executivo. 6.1 Atribuições e responsabili-
dades do Presidente da República. 7 Poder Legislativo. 7.1
Estrutura. 7.2 Funcionamento e atribuições. 7.3 Processo
legislativo. 7.4 Fiscalização contábil, financeira e orçamen-
tária. 7.5 Comissões parlamentares de inquérito. 8 Poder
Judiciário. 8.1 Disposições gerais. 8.2 Órgãos do Poder Ju-
diciário. 8.2.1 Composição e competências. 8.2.2 Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ): organização e competências.
9 Funções essenciais à Justiça. 9.1 Ministério público, ad-
vocacia pública. 9.2 Defensoria pública.

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

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ADMINISTRAÇÃO GERAL:1 Funções de administração: pla-
nejamento, organização, direção e controle. 2 Processo de
planejamento. 2.1 Planejamento estratégico: visão, missão

e análise SWOT. 2.2 Análise competitiva e estratégias gené-
ricas. 2.3 Redes e alianças. 2.4 Planejamento tático. 2.5
Planejamento operacional. 2.6 Administração por objetivos.
2.7 Balanced scorecard. 2.8 Processo decisório. 3 Organi-
zação. 3.1 Estrutura organizacional. 3.2 Tipos de departa-
mentalização: características, vantagens e desvantagens de
cada tipo. 3.3 Organização informal. 3.4 Cultura organizaci-
onal. 4 Direção. 4.1 Motivação e liderança. 4.2 Comunica-
ção. 4.3 Descentralização e delegação. 5 Controle. 5.1 Ca-
racterísticas. 5.2 Tipos, vantagens e desvantagens. 5.3 Sis-
tema de medição de desempenho organizacional. 6 Gestão
de pessoas. 6.1 Equilíbrio organizacional. 6.2 Objetivos, de-
safios e características da gestão de pessoas. 6.3 Recruta-
mento e seleção de pessoas. 6.4 Análise e descrição de
cargos. 6.5 Capacitação de pessoas. 6.6 Gestão de desem-
penho. 7 Gestão da qualidade e modelo de excelência geren-
cial. 7.1 Principais teóricos e suas contribuições para a ges-
tão da qualidade. 7.2 Ferramentas de gestão da qualidade.
7.3 Modelo da fundação nacional da qualidade. 7.4 Modelo
do gespublica. 8 Gestão de projetos. 8.1 Elaboração, análi-
se e avaliação de projetos. 8.2 Principais características dos
modelos de gestão de projetos. 8.3 Projetos e suas etapas.
9 Gestão de processos. 9.1 Conceitos da abordagem por
processos. 9.2 Técnicas de mapeamento, análise e melho-
ria de processos.

DIREITO ADMINISTRATIVO: 1 Lei nº 9.784/1999 (Proces-
so administrativo no âmbito da Administração Pública). 2 Es-
tado, governo e administração pública: conceitos, elementos,
poderes, natureza, fins e princípios. 3 Direito administrativo:
conceito, fontes e princípios. 4 Ato administrativo. 4.1 Con-
ceito, requisitos, atributos, classificação e espécies. 4.2 In-
validação, anulação e revogação. 4.3 Prescrição. 5 Agentes
administrativos. 5.1 Investidura e exercício da função pública.
5.2 Direitos e deveres dos funcionários públicos; regimes ju-
rídicos. 5.3 Processo administrativo: conceito, princípios, fa-
ses e modalidades. 5.4 Lei nº 8.112/1990 e alterações. 6
Poderes da administração: vinculado, discricionário, hierárqui-
co, disciplinar e regulamentar. 7 Princípios básicos da admi-
nistração. 7.1 Responsabilidade civil da administração: evolu-
ção doutrinária e reparação do dano. 7.2 Enriquecimento ilíci-
to e uso e abuso de poder. 7.3 Improbidade administrativa:
sanções penais e civis — Lei nº 8.429/1992 e alterações. 8
Serviços públicos: conceito, classificação, regulamentação,
formas e competência de prestação. 9 Organização adminis-
trativa. 9.1 Administração direta e indireta, centralizada e des-
centralizada. 9.2 Autarquias, fundações, empresas públicas
e sociedades de economia mista. 10 Controle e responsabili-
zação da administração. 10.1 Controle administrativo. 10.2
Controle judicial. 10.3 Controle legislativo. 10.4 Responsabi-
lidade civil do Estado. 11 Licitação pública: Lei nº 8.666/1993,
IN MPOG/SLTI 02/2008 com suas alterações e IN MPOG/
SLTI 04/2010, Decreto nº 5.450/2005 (Pregão Eletrônico),
Decreto nº 2.271/1997 (Contratação de serviços pela Admi-
nistração Pública Federal direta, autárquica e fundacional). 11.1
Modalidades, dispensa e inexigibilidade. 11.2 Pregão. 11.3
Contratos e compras. 11.4 Convênios e termos similares. 12
Ética no serviço público. 12.1 Código de Ética Profissional do
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº
1.171/1994). 12.2 Comportamento profissional; atitudes no
serviço; organização do trabalho; prioridade em serviço.

CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL: 1 Princípios de conta-
bilidade sob a perspectiva do setor público. 2 Sistema de Con-
tabilidade Federal. 3 Conceituação, objeto e campo de aplica-
ção. 4 Patrimônio, variações e sistemas contábeis. 5 Transa-
ções no setor público. 6. Registro contábil. 7 Demonstrações
contábeis segundo a lei nº 4.320/1964. 8 Despesa pública:
conceito, etapas, estágios e categorias econômicas. 9 Recei-
ta pública: conceito, etapas, estágios e categorias econômi-
cas. 10 Orçamento público. 10.1 Princípios orçamentários.
10.2 Diretrizes orçamentárias. 10.3 Processo orçamentário.
10.4 Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento públi-
co; normas legais aplicáveis. 10.5 SIDOR e SIAFI. 11 Siste-
ma de informações de custos no setor público. 12 Plano de
contas aplicado ao setor público. 13 Regime Contábil. 14 Conta
Única do Tesouro Nacional. 15 Sistema Integrado de Adminis-
tração Financeira: conceitos básicos, objetivos, característi-
cas, instrumentos de segurança e principais documentos de
entrada. 16 Suprimento de Fundos.
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Últimos dias para 526 vagas no Gaffrée
EEEEEBSERHBSERHBSERHBSERHBSERH | Estatal federal seleciona para admissão pela CLT, com remuneração mensal de até R$9.371 mensais

Áreas assistencial,
administrativa
e médica têm prazo
só até esta quinta

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições: ibfc.org.br
Posto de cadastro: escritório do IBFC -
Rua Anfilófio de Carvalho, 29, sala
618, Castelo, Rio de Janeiro

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E TÉC. DE ENFREMAGEM DO GAFFRÉE

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

Resolva teste de Arquivologia
Para ajudar na preparação dos candidatos

a assistente administrativo e técnico de en-
fermagem dos concursos da Ebserh para o
Gaffrée, FOLHA DIRIGIDA publica teste es-
pecial de Arquivologia. Veja quantas consegue
acertar.

ARQUIVOLOGIA

Huap: resultado nos próximos dias

SERVIÇO
Resultados: www.folhadirigida.com.br

Inca inscreve até o próximo
dia 8 para 2º e 3º graus

RRRRREMUNERAÇÕESEMUNERAÇÕESEMUNERAÇÕESEMUNERAÇÕESEMUNERAÇÕES     | Ganhos variam de R$3.662 a R$8.930

Ministério da Saúde escolhe
Idecan para fazer concurso

OOOOOFERFERFERFERFERTTTTTAAAAA     | Serão 102 vagas para cargos de nível superior

SERVIÇO
Editais: www.folhadirigida.com.br
Inscrições para vários cargos:
www.idecan.org.br
Inscrições para pesquisador:
www.inca.gov.br

Está chegando ao fim o pra-
zo de inscrições no concurso
para 526 vagas nos níveis mé-
dio, médio/técnico e superior
da Empresa Brasileira de Ser-
viços Hospitalares (Ebserh),
destinado ao Hospital Univer-
sitário Gaffrée e Guinle
(HUGG), da Universidade
Federal do Estado do Rio de
Janeiro (UniRio). O cadastro
tem de ser feito até esta quin-
ta-feira, dia 24. Estão abrangi-
das as áreas administrativa,
assistencial e médica, e os gan-
hos superam R$9 mil.

Quem recebe as inscrições é
o IBFC, organizador. Os interes-
sados têm duas opções: cadastra-
rem-se diretamente no site da
banca ou dirigir-se ao posto com
computadores e acesso à inter-
net disponibilizado pela mesma.
O local fica no Centro do Rio e
tem horário de funcionamen-
to das 10h às 12h e das 14h às
16h. Depois de se cadastrarem,
os candidatos do antigo 2º grau
precisarão efetuar o pagamen-
to da taxa, de R$60; os do 3º, de
R$80; e os médicos, de R$115.
O prazo para isenção desses
valores já terminou.

A tabela completa de vagas
consta nos editais, disponíveis
na FOLHA DIRIGIDA Online.
Alguns dos cargos de destaque
são assistente administrativo
(60 ofertas), técnico de enfer-
magem (88) e enfermeiro (81),
que abrangem os níveis médio,
médio/técnico e superior, res-
pectivamente.

Assistente administrativo é a
única função do antigo 2º grau,
e não exige experiência anteri-
or. O cargo propicia remunera-
ção de R$2.588,27. Já as vagas de
técnico de enfermagem, com
registro no Conselho Regional
de Enfermagem (Coren), são
para o perfil generalista
(R$2.588,27; 36h) e Saúde do
Trabalhador (R$3.589,76 para
40 horas semanais). E o ganho
de enfermeiro é de R$6.228,34.
Em todos esses valores há o acrés-
cimo dos R$483,58 de auxílio-
alimentação.

A Ebserh tem ainda vagas nas
seguintes carreiras: técnico em
contabilidade, técnico em in-
formática, técnico em seguran-
ça do trabalho, técnico em aná-
lises clínicas, técnico em cito-
patologia, técnico em farmácia,
técnico em necrópsia, técnico
em radiologia, técnico em saúde
bucal, médico em diversas es-
pecialidades, assistente social,
cirurgião dentista, enfermeiro,
pedagogo, fonoaudiólogo, nu-

tricionista, psicólogo, profissi-
onal de educação física, farma-
cêutico, entre outras, com re-
munerações de R$3.278,79 a
R$9.371,09.

Além do auxílio-alimentação,
há auxílio pré-escolar, de
R$157,77 (para crianças com
até seis anos de idade incomple-
tos); auxílio pessoa com defici-
ência de R$ 171,49 (para cada
filho ou dependente legal); e as-
sistência médica e odontológi-
ca de 50% do valor do plano de
saúde (por segurado e dependen-
tes legais, limitando-se ao teto
de R$ 128,22 por segurado).

Antes de serem contratados,
pelo regime celetista, para tra-
balhar no hospital, que fica na
Tijuca (bairro carioca), será pre-
ciso que os candidatos passam
antes pelas duas etapas da sele-
ção pública: provas objetivas e
análise curricular e de títulos.
A primeira avaliação será em 22
de janeiro de 2017, enquanto
que a segunda ainda não teve a
data divulgada. Os classificados
serão convocados ao longo da
validade do concurso, que é de
um ano, podendo ser prorroga-
da por igual período.

O IBFC, que organiza o con-
curso da Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares (Ebserh)
para trabalhar no Hospital Uni-
versitário Antonio Pedro (Huap),
deverá liberar nos próximos dias
os gabaritos definitivos, bem
como o resultado das avaliações
de múltipla escolha. A data exa-
ta ainda não foi informada.

Todos os documentos cons-

tarão gratuitamente na FOLHA
DIRIGIDA Online, tão logo se-
jam disponibilizados pelo or-
ganizador. O objetivo da sele-
ção pública é a contratação,
pelo regime celetista, de 259
empregados públicos para a
unidade de saúde de Niterói
vinculada à Universidade Fede-
ral Fluminense (UFF).

No mesmo dia em que sair o

resultado final dos exames obje-
tivos deverá ser publicada tam-
bém a convocação para a segun-
da fase do concurso: análise cur-
ricular, para os cargos do antigo
2º grau, e contagem de títulos,
para os graduados. Essa fase será
classificatória.

O Ministério da Saúde escolheu
o Idecan para organizar o concur-
so para 102 vagas de administra-
dor, contador e analista de políti-
cas sociais (34 em cada um), car-
gos de nível superior, com remu-
nerações iniciais de R$5.494,09 ou
R$6.202,88 (analista), além de es-
tabilidade (contratação via regime
estatutário).

O extrato da dispensa de lici-
tação para a contratação do Ide-
can foi publicado no Diário Ofi-
cial da União (DOU) do último
dia 18. O próximo passo com vista
à publicação do edital é a assina-
tura do contrato, cujo extrato tam-
bém será publicado no DOU.

Com a organizadora definida,

a expectativa é que o edital do
concurso possa ser divulgado nas
próximas semanas. No entanto, a
portaria do Ministério do Plane-
jamento que autorizou a seleção
estabelece prazo até março para
a abertura do certame.

O Idecan também foi o organi-
zador escolhido pelo Ministério
da Saúde para o concurso com
vagas para trabalhar no Instituto
Nacional de Câncer (Inca), que
está com inscrições abertas. Na-
quele caso, o edital foi publica-
do menos de um mês após a es-
colha do Idecan. Por outro lado,
a publicação ocorreu no último dia
do prazo estabelecido pelo Pla-
nejamento.

A seleção, que será para vagas
nos Distritos Sanitários Especiais
Indígenas (DSEIs), contará com
provas em todas as capitais, con-
forme consta no projeto básico do
concurso, ao qual a FOLHA DIRI-
GIDA teve acesso.

O documento mostra ainda
que, em cada cargo, serão ofere-
cidas sete vagas para o Amazonas,
cinco para o Mato Grosso e qua-
tro para o Pará. Acre, Rondônia e
Roraima terão duas vagas cada.

As demais chances serão distribu-
ídas pelos estados de Alagoas, Ama-
pá, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas
Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraí-
ba, Pernambuco, Paraná, Santa Ca-
tarina e Tocantins (uma para cada).

Os interessados em concorrer
às 26 vagas abertas em cargos dos
níveis médio/técnico e superior
do Instituto Nacional de Câncer
(Inca), no Rio de Janeiro, têm
somente até o dia 8 do mês que
vem para se inscrever no concur-
so aberto pelo Ministério da Saú-
de. É a oportunidade de conquis-
tar estabilidade (contratações via
regime estatutário) e remunera-
ções que variam de R$3.662,29
a R$8.930,33, no mínimo.

No nível médio/técnico, são 15
vagas de técnico, sendo 12 na área
de radioterapia, com ganhos ini-
ciais de pelo menos R$4.139,15.
Para concorrer, é preciso possuir
formação técnica ou de tecnólo-
go em Radiologia e registro no
órgão de classe correspondente.

Outros requisitos necessários
são curso de formação, extensão,
aperfeiçoamento ou especializa-
ção, com carga horária mínima de
330 horas em Radioterapia, e
experiência mínima de um ano
na área.

As outras três vagas de técnico
são nas áreas de Controle de
Qualidade em Radiação Ionizante
(iniciais mínimos de
R$3.662,29), Informação em
Saúde e Registro de Câncer
(R$4.352,66) e Laboratório Imu-
nogenética (R$3.662,29).

No caso dos cargos de nível
superior, as remunerações variam
de R$7.146,71 a R$8.930,33 e são
oferecidas sete vagas para analista
em ciência e tecnologia e quatro
para tecnologista júnior, em vá-
rias áreas.

As inscrições são recebidas no site
do Idecan (organizador), com taxa
de R$48 (médio/técnico) ou R$79
(superior). A seleção será por meio
de provas objetivas e discursivas,
previstas para 15 de janeiro, ape-
nas na cidade do Rio de Janeiro,

além de avaliação de títulos
Os candidatos serão avaliados

em Língua Portuguesa, Saúde
Pública – Legislação do SUS e Co-
nhecimentos Específicos. A vali-
dade do concurso será de um ano,
podendo chegar a dois, caso haja
prorrogação.

D
IVU

LG
AÇÃO

01 Os instrumentos de pesquisa auxiliam os usuários a re-
cuperar os documentos nos arquivos. Dentre os instru-
mentos de pesquisa utilizados nos arquivos modernos po-
demos destacar:

(a) Repertorio e Guia
(b) Tabela de Temporalidade e Catálogo
(c) Guia e Plano de Classificação
(d) Índice e Tabela de Temporalidade
(e) Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade

02 A guia é o instrumento de pesquisa utilizado para dar ori-
entação  ao  usuário no conhecimento e  utilização  do
arquivo. Qual é o nome da guia que é colocada no lugar
do documento quando esse sai do arquivo para emprésti-
mo?

(a) Primária (b) Dentro
(c) Especial (d) Fora
(e) Subsidiária

03 Em Arquivologia é comum a utilização de tecnologia para
otimizar a recuperação de documentos. Nesse sentido,
qual a tecnologia que converte documentos de suporte
convencional em imagens eletrônicas, codificadas, e que
são apropriadas para armazenamento magnético ou óti-
co.

(a) Microfilmagem (b) Digitalização
(c) Codificação (d) Dilatação
(e) Fragmentação

04 A microfilmagem é o sistema de gerenciamento e   pre-
servação   de informações, mediante a captação das
imagens de documentos por processo fotográfico. Sobre
esse procedimento podemos afirmar:

I. Não é permitido reproduzir os documentos em suporte
microforma.

II. É regulada pela Lei 5433 de 1968 e Decreto 1799 de
1996.

III. É um procedimento muito utilizado para a realização de
back up de segurança.

IV. Reduz drasticamente o volume de documentos do arqui-
vo.

V. Não possui respaldo legal.

Nesse sentido assinale a opção correta:
(a) Todas as alternativas estão incorretas.
(b) As alternativas I, II e IV estão corretas.
(c) As alternativas II, III e IV estão corretas.
(d) Todas as alternativas estão corretas.
(e) Somente a alternativa II está correta.

05 Informe a alternativa que contem forma de representação
da microfilmagem:

(a) CD, vídeo (b) Fita audiográfica
(c) Rolo, jaqueta, microficha (d) Ficha e vídeo
(e) Jaqueta e DVD

06 Dentre os procedimentos abaixo informe o que é utilizado
para a desinfestação de documentos:

(a) Encapsulação (b) Fumigação
(c) Laminação (d) Silking
(e) Banho de Gelatina

07 Conservar implica em cuidar do documento evitando que
este seja danificado. Qual é o método de conservação
que consiste em colocar os documentos em bandejas de
aço inoxidável, expondo-os à ação do ar com forte per-
centagem de umidade, 90 a 95%, durante uma hora, em
uma câmara de umidificação.

(a) Alisamento (b) Congelamento
(c) Fumigação (d) Encapsulação
(e) Banho de Gelatina

08 Sobre as regras de conservação podemos afirmar:
I. É permitida a entrada de usuários na área de armazena-

gem e administração de documentos.
II. É permitido comer e beber no arquivo.
III. Após inundação é aconselhável que os documentos sejam

expostos a luz solar para acelerar o processo de secagem.
IV. É permitido o uso de clipes, barbantes e cola comum em

documentos de valor secundário.
(a) Todas as alternativas estão corretas
(b) Todas as alternativas estão incorretas
(c) As alternativas I e II estão corretas
(d) As alternativas IV e III estão corretas
(e) Somente a alternativa III está correta

09 O objetivo do procedimento de avaliação de documentos
do arquivo é:

(a) Estabelecer a destinação dos documentos.
(b) Perceber o conteúdo dos documentos
(c) Caracterizar os documentos
(d) Aumentar os recursos materiais e humanos no arquivo
(e) Aplicar a Tabela de Temporalidade na terceira idade de

arquivo

10 Dentre as atividades do protocolo destaca-se:
(a) Empréstimo de documentos
(b) Guarda de documentos
(c) Tramitação de documentos
(d) Ajuste de documentos
(e) Melhoria de documentos

11 Podemos afirmar que as atividades do protocolo estão
vinculadas ao arquivo na fase:

(a) Permanente
(b) Intermediária
(c) Em todas as idades
(d) Permanente e Intermediária
(e) Corrente

12 Qual é o termo usado para designar o conjunto de  docu-
mentos reunidos  com  capa  especial  e  que  vão  sendo
organicamente  acumulados no decurso  de  uma ação
administrativa  ou   jurídica?

(a) Dossiê (b) Pasta
(c) Pacotilha (d) Maço
(e) Processo

13 Termo utilizado para definir a juntada de processos, em
caráter temporário, feito com objetivo de elucidar ou sub-
sidiar a matéria tratada, conservando cada processo a
sua identidade e independência.

(a) Desentranhamento (b) Apensação
(c) Anexação (d) Autuação
(e) Desmembramento

14 A separação de parte da documentação de um ou mais
processos para a formação de um novo processo recebe
o nome de:

(a) Apensação (b) Desmembramento
(c) Anexação (d) Autuação
(e) Desentranhamento

15 Ação pela qual um documento recebido no protocolo pas-
sa a constituir um processo.

(a) Autuação (b) Desentranhamento
(c) Anexação (d) Apensação
(e) Desentranhamento

16 Princípio que está ligado à qualidade pela qual os docu-
mentos de arquivo conservam caráter único em função
de seu contexto de origem, a despeito de forma, espécie
ou tipo.

(a) Proveniência (b) Territorialidade
(c) Unicidade (d) Relevância
(e) Temporalidade

17 Princípio que demonstra a qualidade segundo a qual os
arquivos refletem sua estrutura, funções e atividades da
entidade acumuladora em suas relações internas e exter-
nas.

(a) Organicidade (b) Pertinência
(c) Relevância (d) Proveniência
(e) Temporalidade

Gabarito comentado
01 A
Comentário: O instrumento de pesquisa é o meio de dissemi-

nação e recuperação da informação contida nos documentos
dos arquivos. Dentre os instrumentos de pesquisa utiliza-
dos no arquivo podemos destacar

· guia: Meio de pesquisa destinado a orientar os usuários para
a utilização das séries que integram um arquivo permanente.

· inventário sumário: Instrumento no qual as unidades de
arquivamento de um fundo arquivístico ou de uma de suas
divisões são identificadas e brevemente descritas.

· inventário analítico: Instrumento no qual as unidades de
arquivamento de um fundo arquivístico ou de suas divi-
sões são descritas pormenorizadamente.

· repertório: Instrumento no qual são descritos, pormenori-
zadamente, documentos previamente selecionados, per-
tencentes a um ou mais fundos arquivísticos, podendo
ser elaborado segundo critério temático, cronológico, ono-
mástico ou geográfico.

· catálogo: Instrumento de pesquisa elaborado segundo um critério
temático, cronológico, onomástico ou geográfico, incluindo
todos os documentos pertencentes a um ou mais fundos ar-
quivísticos, descritos de forma sumária ou pormenorizados.

02 D
Comentário: A guia fora é colocada no local do documen-
to quando este sai do arquivo para empréstimo. Sua fina-
lidade e facilitar o rearquivamento de documentos.

03 B
Comentário: A digitalização é uma técnica que utiliza o
scaner para  converter documentos  convencionais (pa-
pel)  em imagens eletrônicas,  codificadas, e que são
apropriadas para armazenamento magnético ou ótico. È
utilizada para acelerar o acesso aos documentos.

04 C
Comentário: Sistema de gerenciamento e preservação de
informações, mediante a captação das imagens de docu-
mentos por processo fotográfico. Este processo reduz o vo-
lume dos arquivos, proporcionando acesso eficiente e rápi-
do aos documentos. A microfilmagem é amparada pela lei
5433 de 1968 e regulamentada pelo decreto 1799 de 1996.
Por possuir amparo legal e não duplicar o tamanho do arqui-
vo é indicado para a realização de back up de segurança.

05 Gabarito letra C
Comentário: Rolo, jaqueta e microficha são os suportes
mais comuns utilizados no procedimento da microfilma-
gem.

06 B
Comentário: A fumigação é considerado um  método efi-
ciente de desinfestação. A substância química a ser em-
pregada nesse processo deve passar por testes de ga-
rantia da integridade do papel e da tinta sob sua ação.
Com a fumigação, os insetos, em qualquer fase de de-
senvolvimento, são completamente destruídos.

07 A
Comentário: O alisamento é a técnica que consiste em co-
locar os documentos em bandejas de aço inoxidável, ex-
pondo-os à ação do ar com forte percentagem de umida-
de, 90 a 95%, durante uma hora, em uma câmara de umi-
dificação. Em seguida, são passados a ferro, folha por folha,
em máquinas elétricas. Caso existam documentos em estado
de fragilidade, recomenda-se o emprego de prensa manual
sob pressão moderada. Na falta de equipamento adequa-
do, aconselha-se usar ferro de engomar caseiro.

08 B
Comentário: Todo o arquivo deve ter norma para a conser-
vação de documentos. Na área de armazenagem não é
permito a entrada de usuários. Comer e beber no arquivo
também é proibido. Na atividade de conservação deve-se
cuidar não só do documento como também do lugar da
sua guarda. Fatores que merecem destaque na conser-
vação: luz (a luz do dia deve ser abolida das áreas de ar-
mazenagem de documentos), ar seco (enfraquece o pa-
pel), temperatura (manter constante entre 20 e 22º, umi-
dade (45 a 58%), poeiras e gases e pragas. O uso de
clipes, barbantes e cola é totalmente prejudicial ao docu-
mento principalmente o  de valor secundário.

09 A
Comentário: Processo de análise de arquivo visando es-
tabelecer a destinação final do documento que pode ser
a guarda permanente ou a eliminação.

10 C
Comentário: As atividades do protocolo são: Recebimen-
to, classificação, registra, e controla a movimentação de
documentos.

11 E
Comentário: Por controlar a tramitação de documentos
através do registro de dados o protocolo tem suas ativida-
des vinculadas ao arquivo corrente. É nessa idade que o
documento tramita.

12 Gabarito letra E
Comentário: O processo é definido como o termo geral-
mente    usado    na    administração pública para designar
o conjunto de  documentos reunidos  com  capa  especial
e  que  vão  sendo organicamente  acumulados no decur-
so  de  uma ação   administrativa  ou   jurídica.

13 B
Comentário: De acordo com a Por taria Normativa 05
de 19 de Dezembro de 2002 apensação é a juntada
de processos, em caráter temporário, feito com obje-
tivo de elucidar ou subsidiar a matéria tratada, con-
servando cada processo a sua identidade e indepen-
dência. Destinado a uniformidade de tratamento de
matérias semelhantes, com o mesmo interessado ou
não.

14 Gabarito letra B
Com entário: De acordo com a Portaria Normativa 05 de
19 de Dezembro de 2002 o desmembramento é a sepa-
ração de parte da documentação de um ou mais proces-
sos para a formação de um novo processo.

15 Gabarito letra A
Comentário: Ação pela qual um documento recebido no pro-
tocolo passa a constituir um processo. Também é definido
na Portaria Normativa 05 de 19 de Dezembro de 2002
como o termo que caracteriza a abertura de um processo.

16 C
Comentário: É o caráter único do documento. O princípio da

unicidade está ligado à qualidade pela qual os documen-
tos de arquivo conservam caráter único em função de seu
contexto de origem, a despeito de forma, espécie ou tipo.

17 A
Comentário: A organicidade é o principio que defini a qualida-

de segundo a qual os arquivos refletem sua estrutura, funções
e atividades da entidade acumuladora em suas relações
internas e externas.
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AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO: Formação completa de
Nível Fundamental, realizada em Instituição reconhecida
pelo Ministério da Educação; e Experiência profissional
de, no mínimo, doze meses em área Administrativa.

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO: Formação comple-
ta de Nível Médio Profissionalizante de Técnico em Admi-
nistração, realizado em Instituição reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação, ou Ensino Médio completo, realiza-
do em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educa-
ção, mais comprovação de experiência profissional de,
no mínimo, doze meses em área Administrativa.

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: ANATOMIA E NE-
CROPSIA: Formação completa de Nível Médio Profissio-
nalizante na área de Anatomia Humana e Necropsia,
realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da
Educação ou Ensino Médio completo mais Curso Técni-
co na área de Anatomia Humana e Necropsia, realiza-
dos em Instituição(ões) reconhecida(s) pelo Ministério
da Educação; e Registro no Órgão Fiscalizador compe-
tente, se for o caso, e comprovação de regularidade.

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: FÍSICA: Forma-
ção completa de Nível Médio Profissionalizante na área
de Física, realizado em Instituição reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação ou Ensino Médio completo mais
Curso Técnico na área de Física, realizados em
Instituição(ões) reconhecida(s) pelo Ministério da Edu-
cação; e Registro no Órgão Fiscalizador competente, se
for o caso, e comprovação de regularidade.

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: INFORMÁTICA:
Formação completa de Nível Médio Profissionalizante
na área de Informática, realizado em Instituição reco-
nhecida pelo Ministério da Educação, ou Ensino Mé-
dio completo mais Curso Técnico na área de Informáti-
ca, realizados em Instituição(ões) reconhecida(s) pelo
Ministério da Educação; e Registro no Órgão Fiscaliza-
dor competente, se for o caso, e comprovação de regu-
laridade.

TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: For-
mação completa de Nível Médio Profissionalizante na
área de Tecnologia da Informação, realizado em Insti-
tuição reconhecida pelo Ministério da Educação, ou En-
sino Médio completo mais Curso Técnico em Eletrôni-
ca com ênfase em Sistemas Computacionais , realiza-
dos em Instituição(ões) reconhecida(s) pelo Ministério
da Educação; e Registro no Órgão Fiscalizador compe-
tente, se for o caso, e comprovação de regularidade.

TÉCNICO EM ARQUIVO: Formação completa de Nível
Médio Profissionalizante de Técnico em Arquivo, reali-
zado em Instituição reconhecida pelo Ministério da
Educação, ou Ensino Médio completo mais Curso Téc-
nico em Arquivo, realizados em Instituição(ões)
reconhecida(s) pelo Ministério da Educação; e Regis-
tro no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e
comprovação de regularidade.

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA: Formação comple-
ta de Nível Médio Profissionalizante de Técnico em Ele-
tromecânica, realizado em Instituição reconhecida pelo
Ministério da Educação, ou Ensino Médio completo mais
Curso Técnico em Eletromecânica, realizados em
Instituição(ões) reconhecida(s) pelo Ministério da Edu-
cação; e Registro no Órgão Fiscalizador competente, se
for o caso, e comprovação de regularidade.

ARQUITETO E URBANISTA: Formação superior com-
pleta em Curso de Graduação de Arquitetura e Urbanis-
mo, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministé-
rio da Educação; e Registro no Órgão Fiscalizador com-
petente, se for o caso, e comprovação de regularidade.

ARQUIVISTA: Formação superior completa em Curso
de Graduação em Arquivologia, realizado em Institui-
ção reconhecida pelo Ministério da Educação; e Regis-
tro no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e
comprovação de regularidade.

CONTADOR: Formação superior completa em Curso de
Graduação em Contabilidade, realizado em Instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação; e Registro
no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e com-
provação de regularidade.

ENGENHEIRO/ÁREA: CIVIL: Formação superior com-
pleta em Curso de Graduação em Engenharia Civil, re-
alizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da
Educação; e Registro no Órgão Fiscalizador competen-
te, se for o caso, e comprovação de regularidade.

ENGENHEIRO/ÁREA: ELÉTRICA: Formação supe-
rior completa em Curso de Graduação em Engenha-
ria Elétrica, realizado em Instituição reconhecida pelo
Ministério da Educação; e Registro no Órgão Fiscali-
zador competente, se for o caso, e comprovação de
regularidade.

MÉDICO/ÁREA: CARDIOLOGIA: Formação superior
completa em Curso de Graduação em Medicina, reali-
zado em Instituição reconhecida pelo Ministério da
Educação; e Conclusão de Residência Médica em Car-
diologia, reconhecida pela Comissão Nacional de Re-
sidência Médica, ou apresentação de Título de Especi-
alista em Cardiologia, emitido por Sociedade Médica
Conveniada da Associação Médica Brasileira, ou Con-
clusão de Curso de Especialização em Cardiologia, re-
alizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da
Educação; e Registro no Órgão Fiscalizador competen-
te, se for o caso, e comprovação de regularidade.

MÉDICO/ÁREA: GERIATRIA: Formação superior com-
pleta em Curso de Graduação em Medicina, realizado
em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educa-
ção; e Conclusão de Residência Médica em Geriatria,
reconhecida pela Comissão Nacional de Residência
Médica, ou apresentação de Título de Especialista em
Geriatria, emitido por Sociedade Médica Conveniada da
Associação Médica Brasileira, ou Conclusão de Curso
de Especialização em Geriatria, realizado em Institui-
ção reconhecida pelo Ministério da Educação; e Regis-
tro no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e
comprovação de regularidade.

MÉDICO/ÁREA: ORTOPEDIA: Formação superior com-
pleta em Curso de Graduação em Medicina, realizado
em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educa-
ção; e Conclusão de Residência Médica em Ortopedia,
reconhecida pela Comissão Nacional de Residência
Médica, ou apresentação de Título de Especialista em
Ortopedia, emitido por Sociedade Médica Conveniada
da Associação Médica Brasileira, ou Conclusão de Curso
de Especialização em Ortopedia, realizado em Institui-
ção reconhecida pelo Ministério da Educação; e Regis-
tro no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e
comprovação de regularidade.

MÉDICO VETERINÁRIO: Formação superior completa
em Curso de Graduação em Medicina Veterinária, reali-
zado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Edu-
cação; e Registro no Órgão Fiscalizador competente, se
for o caso, e comprovação de regularidade.

NUTRICIONISTA: Formação superior completa em Cur-
so de Graduação em Nutrição, realizado em Instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação; e Registro no
Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e com-
provação de regularidade.

ODONTÓLOGO: Formação superior completa em Cur-
so de Graduação em Odontologia, realizado em Insti-
tuição reconhecida pelo Ministério da Educação; e
Registro no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso,
e comprovação de regularidade.

PEDAGOGO: Formação superior completa em Curso
de Graduação em Pedagogia, realizado em Instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação; e Registro no
Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e com-
provação de regularidade.

QUÍMICO: Formação superior completa em Curso de
Graduação em Química, realizado em Instituição reco-
nhecida pelo Ministério da Educação; e Registro no Órgão
Fiscalizador competente, se for o caso, e comprovação
de regularidade.

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Formação superior completa
em Curso de Graduação em Letras, realizado em Insti-
tuição reconhecida pelo Ministério da Educação; ou For-
mação superior completa em Curso de Graduação em
Secretariado Executivo Bilingue, realizado em Institui-
ção reconhecida pelo Ministério da Educação; e Regis-
tro no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e
comprovação de regularidade.

TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS: Formação
superior completa em Curso de Graduação em Pedago-
gia, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministé-
rio da Educação; ou - Formação superior completa em
Curso de Graduação em Licenciaturas, realizado em Ins-
tituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e
Registro no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso,
e comprovação de regularidade.

SERVIÇO
Edital e programa:
www.folhadirigida.com.br e
www.coseac.uff.br

Veja quadro de cargos e requisitos do concurso da UFF

UFF: chance para profissionais da
área administrativa. 1º e 2º graus

OOOOOFERFERFERFERFERTTTTTAAAAA     | Seleção é para o preenchimento de 113 vagas em diversos cargos

Só para esta área,
são oferecidas 81
vagas. Prazo começa
dia 23 de janeiro

Concurso para UFRJ
reúne 15.496 inscritos

CCCCCRONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMA     | Provas no próximo mês

Função mais
procurada é a de
enfermeiro da
área geral: 2.364

AAAAAMPLIAÇÃOMPLIAÇÃOMPLIAÇÃOMPLIAÇÃOMPLIAÇÃO     | Agora, interessados podem se inscrever até a próxima quarta, 23

Magistério: Pedro II prorroga prazo

IFRJ inscreve para
ganhos de até R$9.572

OOOOOFERFERFERFERFERTTTTTAAAAA     | São oferecidas, no total, 82 vagas

Área de apoio do IFF:
prazo somente até dia 30

EEEEESCOLARIDADESCOLARIDADESCOLARIDADESCOLARIDADESCOLARIDADE     | Cargos de 2º e 3º graus

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições: www.concursos.iff.edu.br

O concurso da Universidade
Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), destinado a preencher
131 vagas, conta com 15.496
candidatos. A função mais pro-
curada é enfermeiro da área
geral, com 2.364 concorrentes
(relação de 262,67 por vaga). Já
o cargo mais concorrido é assis-
tente de direção e produção, de
nível médio, com 677 candida-
tos por vaga. Entre os cargos com
mais inscritos está também téc-
nico em enfermagem. São, no
total e considerando todas as
especialidades oferecidas, 2.224.

A relação completa, com o nú-
mero de inscritos por cada cargo
da disputa, está na FOLHA DIRI-
GIDA Online. As provas objeti-
vas estão programadas para o pró-
ximo mês. Os locais e horários
serão divulgados este mês ou no
próximo, no cartão de inscrição.

Para as funções dos grupos 1
e 3 (área da Saúde), o documento
será liberado, no site da PR4, na
próxima terça-feira, dia 29. No
caso do grupo 2 (Administrati-

va), o cartão estará disponível a
partir de 13 de dezembro, na
mesma página eletrônica. Os
exames dos grupos 1 e 3 acon-
tecerão em 4 de dezembro, e os
do 2, no dia 18 do mesmo mês.

O concurso da UFRJ tem a
maior parte das vagas destinada
à área da Saúde. As oportunida-
des são em cargos de todos os
níveis de escolaridade, com remu-
nerações variando de R$2.292,69
a R$8.194,42. O regime de con-
tratação é o estatutário, que asse-
gura a estabilidade.

O concurso tem prazo de va-
lidade de um ano, podendo ser
prorrogado por igual período. As
contratações, segundo a presi-
dente da comissão executiva de
concursos da UFRJ, Juliana Fei-
tosa Cândido, ocorrerão de for-
ma imediata, a partir de 17 de
fevereiro de 2017 (cargos do
grupo 2) ou 16 de maio (grupos
1 e 3), quando sairão os resulta-
dos finais do concurso. A uni-
versidade também já negocia
com o Ministério da Educação
(MEC) o adicional de 50% das
vagas, para chamar excedentes.

SERVIÇO
Cartão:
www.concursos.pr4.ufrj.br

Quem possui experiência profis-
sional na área administrativa e
deseja conquistar a estabilidade
proporcionada pelo regime estatu-
tário de contratação dos servidores
públicos tem no concurso da Uni-
versidade Federal Fluminense uma
boa oportunidade. A seleção é para
113 vagas, sendo 81 para a área ad-
ministrativa, em cargos dos níveis
fundamental e médio, com remu-
nerações iniciais de R$2.292,69
(fundamental) e R$2.752,81.

E mais: ao fim do concurso, 213
aprovados farão parte do resultado
final e poderão ser convocados ao
longo da validade da seleção, que
será de dois anos, podendo chegar
a quatro, em caso de prorrogação.
Das vagas para a área de apoio, 70
são para assistente em administra-
ção, todas elas em Niterói, onde fica
a sede da universidade. Os requisi-
tos do cargo são ensino médio com-
pleto e experiência de pelo menos
um ano na área administrativa.

A vivência profissional no setor
só é dispensável caso o candidato
possua curso profissionalizante de
Técnico em Administração. Para
assistente, serão 169 aprovados no
resultado final do concurso. As
outras 11 vagas para administrati-
vos são para o cargo de auxiliar em
administração, sendo dez em Ni-
terói e uma em Macaé. Para esse,
as exigências são o ensino funda-
mental completo, além da expe-
riência de pelo menos um ano tra-
balhando na área administrativa.

E uma grande vantagem do con-
curso da UFF é que as provas es-
tão previstas apenas para abril do
ano que vem (no dia 2 ou 9, con-
forme o cargo), garantindo bastante
tempo de estudo, em cima do pro-
grama oficial, que já está disponí-
vel. Para assistente e auxiliar, as
provas serão sobre Língua Portu-
guesa, Noções Básicas de Adminis-
tração Pública e Conhecimentos
Específicos.

O concurso conta ainda com sete
vagas no nível médio/técnico, em
cargos como técnico de laborató-
rio (várias áreas) e técnico em tec-
nologia da informação, e 25 no
nível superior, distribuídas por en-
tre arquivista, contador, engenhei-
ro civil e outros. Nesses casos, além
de Niterói e Macaé, há chances em
Angra dos Reis, Nova Friburgo, Pe-
trópolis ou Volta Redonda.

Inscrições - As inscrições serão
recebidas de 23 de janeiro a 20 de
fevereiro, no site da organizadora
do concurso, a Coseac/UFF. A taxa
para participar é de R$70 (nível fun-
damental), R$85 (médio e médio/
técnico) ou R$110 (superior).

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições: www.cp2.g12.br

REGIME DE TRABALHO: 40 HORAS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 160,00 

1º SEGMENTO DO 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Curso Normal Superior ou Curso Superior de Pedagogia com habilitação em Magistério para as Séries Iniciais ou Formação de 
Professores de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental, em nível médio e Licenciatura Plena (Ensino Fundamental) ou Formação de 

Professores de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental, em nível médio e Curso Superior em Pedagogia 
2 9 

ARTES VISUAIS Licenciatura em Educação Artística com Habilitação em Artes Plásticas /História da Arte ou Licenciatura em Artes Visuais 1 4 

DESENHO 
Licenciatura em Desenho e Plástica ou Licenciatura em Educação Artística com Habilitação em Desenho ou  Licenciatura em 

Matemática com Habilitação em Desenho 
1 4 

EDUCAÇÃO FÍSICA Licenciatura em Educação Física 1 4 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

Curso Superior de Pedagogia com habilitação em Magistério para Educação Infantil ou  Formação de Professores de 1ª a 4ª série do 
Ensino Fundamental, em nível médio, com Curso Superior e Licenciatura Plena 

1 4 

EDUCAÇÃO 
MUSICAL 

Licenciatura em Educação Musical ou Licenciatura em Educação Artística, com habilitação em Música 1 4 

FRANCÊS Licenciatura em Letras com habilitação em Francês 1 4 

HISTÓRIA Licenciatura em História 1 4 

INFORMATICA 
EDUCATIVA 

Licenciatura em Computação ou em Informática ou em Informática Educativa ou Licenciatura em qualquer área do conhecimento e 
Especialização em Informática Educativa ou em Tecnologia Educacional ou Educação Tecnológica ou em Tecnologias Aplicadas à 
Educação ou em Mídias na Educação ou em Educação a Distância ou Graduação em Pedagogia e Especialização em Informática 
Educativa ou em Tecnologia Educacional ou Educação Tecnológica ou em Tecnologias Aplicadas à Educação ou em Mídias na 

Educação ou em Educação a Distância ou Licenciatura em qualquer área do conhecimento e Mestrado em Educação (com linha de 
pesquisa voltada para aplicações das TICs) ou Mestrado em Informática (com linha de pesquisa volta da para aplicações 

educacionais das TICs) ou Graduação em Pedagogia e Mestrado em Educação (com linha de pesquisa voltada para aplicações das 
TICs) ou Mestrado em Informática (com linha de pesquisa voltada para aplicações educacionais das TICs) 

1 4 

INGLÊS Licenciatura em Inglês 1 4 

MATEMÁTICA Licenciatura em Matemática 1 4 

PORTUGUÊS Licenciatura em Português 1 4 

SOCIOLOGIA Licenciatura em Sociologia ou Licenciatura em Ciências Sociais 1 4 

Quadro de vagas

Seguem abertas, até 9 de de-
zembro, as inscrições nos dois
concursos do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecno-
logia do Rio de Janeiro (IFRJ).
Um deles é para a área de apoio,
abrangendo cargos de 2º e 3º
graus, e outro para o magisté-
rio superior. A oferta total é de
82 vagas. Para os professores, as
remunerações variam entre
R$4.692,77 e R$9.572,67, e para
a área de apoio, os ganhos vão
de R$2.752,80 a R$4.326,20.

Podem participar candidatos
de níveis médio/técnico e supe-
rior. Os aprovados atuarão tan-
to na capital fluminense quan-
to em Duque de Caxias, Nite-
rói, Resende, Pinheiral, Nilópo-
lis, São Gonçalo, Paracambi, Re-
alengo, Volta Redonda, Enge-
nheiro Paulo de Frontin, São
João de Meriti e Belford Roxo,
de acordo com o cargo.

As inscrições serão feitas no
site da Fundação CefetMinas
(organizador) até 9 de dezem-
bro, com taxas de R$90 (nível
médio/técnico da área de
apoio), de R$110 (nível superi-
or da área de apoio) e R$200
(professor). Quem solicitou
isenção da taxa já pode confe-
rir, no site do organizador, o

resultado preliminar do pedido.
Para os docentes, as áreas de

conhecimento são Artes, Enge-
nharia, Fotografia, Produção
Cultural, Filosofia, História,
Línguas, Comunicação Social,
Psicologia, Direito, Química,
Matemática, Física, Biologia,
Educação Física, Administra-
ção, Contabilidade, Informáti-
ca e mais. Já no caso dos técni-
co-administrativos, as oportu-
nidades são para assistente
social, bibliotecário, engenhei-
ro agrônomo, enfermeiro, en-
genheiro de segurança do tra-
balho, tecnólogo em audiovi-
sual e multimeios (cargo de
nível superior) e técnico de
laboratório (nas áreas de ves-
tuário e acessórios , artesana-
to e artes visuais e eletrotécni-
ca, eletrônica instrumentação).

O concurso tem prazo de va-
lidade de dois anos, podendo
ser prorrogado por igual perío-
do. Os contratados terão esta-
bilidade empregatícia, já que as
contratações ocorrerão pelo re-
gime estatutário.

Até 30 de novembro, os inte-
ressados em concorrer a uma vaga
na área de apoio do Instituto
Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Fluminense (IFF)
podem se inscrever, via internet,
no concurso. A oferta inicial é de
11 vagas, número que pode au-
mentar durante o prazo de vali-
dade, de um ano, prorrogável por
igual período.

As oportunidades são cargos
dos níveis médio, médio/téc-
nico e superior, cujas remune-
rações são de R$2.752,81,
R$2.292,69 e R$4.326,21, res-
pectivamente (já incluindo
R$480 de auxílio-alimenta-
ção). Além deste benefício,
haverá auxílio-pré-escolar, de
R$321, para quem tiver filho de
até seis anos de idade.

Há oportunidades para assis-
tente em administração (3), au-
xiliar de enfermagem (1), revi-
sor de texto braile (1), auditor
(1), bibliotecário/documentalis-
ta (2), estatístico (1), jornalista
(1) e pedagogo (1). Haverá ta-

xas de R$60 (auxiliar de enfer-
magem), R$70 (demais cargos de
nível médio) ou R$90 (superi-
or), de acordo com a escolarida-
de. A carga de trabalho é de 40
horas semanais para todos, com
exceção do cargo de jornalista,
que é de 25 horas. Os aprovados
atuarão na capital fluminense e
em outras cidades do estado. O
regime de contratação é o esta-
tutário, que garante estabilida-
de empregatícia.

A avaliação será feita por meio
de prova objetiva, programada
para 12 de fevereiro. Para os car-
gos de auxiliar de enfermagem e
assistente em administração,
haverá questões de Língua Por-
tuguesa, Matemática, Legislação
e Informática. Já quem concorrer
às demais vagas se livrará da
Matemática, mas será submeti-
do à disciplina de Conhecimen-
tos Gerais.

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscroções:
www.concursos.fundacaocefetminas.org.br

Atenção docentes: foram
prorrogadas as inscrições para
o concurso do magistério do
Colégio Pedro II (CPII). O pra-
zo, que se encerraria na segun-
da, 21, foi ampliado até próxi-
ma quarta, dia 23. São ofereci-
das 71 vagas (14 imediatas e 57
em cadastro) para professor de
várias disciplinas/áreas. As re-
munerações são de R$4.692,77
(graduação), R$5.343,52 (espe-
cialização), R$6.731,01 (mestra-
do) e R$9.572,67 (doutorado),
todas incluindo R$458 de auxí-
lio-alimentação, para carga de
40 horas semanais, em regime
de dedicação exclusiva.

Os contratados contarão ain-
da com os benefícios de auxílio-
transporte; auxílio-creche, de
R$321 por dependente até cin-
co anos de idade; e assistência à
saúde per capita. As disciplinas/
áreas contempladas são Artes
Visuais, Desenho, Educação Fí-
sica, Educação Musical, Francês,
História, Informática Educativa,
Inglês, Matemática, Português,
Sociologia, 1° Segmento do En-
sino Fundamental e Educação
Infantil.

Os interessados podem se ins-
crever no site do CPII, com taxa

de R$160. Haverá uma prova
escrita, com questões objetivas
(25) e discursivas (quatro), pre-
vista para o dia 18 de dezembro,
ambas versando sobre Conheci-
mentos Específicos. Em seguida,
os participantes passarão por uma
prova de aula e análise de titulos,
entre os dias 10 e 23 de março.

Apenas os docentes que obtive-
rem nota igual ou superior a 70
pontos na prova de aula terão seus
títulos avaliados.

Já para terem a a parte discur-
siva corrigida, os professores
precisam obter, no mínimo,
60% de acertos na prova obje-
tiva e ficarem classificados em

até 30 vezes o número de vagas
da área de atuação/conhecimen-
to. As contratações ocorrerão
pelo regime estatutário (garan-
tia de estabilidade).
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coluna do leitor FELIPE SIMÃO
colunadoleitor@folhadirigida.com.br

Valor ampliado
D

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

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

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

casos de sucesso
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Carga tributária federal aproximada de 20%

Filiada à

Câmara: oportunidade
para mudar de vida em 2017

GGGGGANHOSANHOSANHOSANHOSANHOS     | Iniciais de R$15.246 (técnico) e R$22.426 (analista)

Concurso para técnico
e analista em diversas
especialidades está
previsto no orçamento

DDDDDÉFICITÉFICITÉFICITÉFICITÉFICIT     |

BC deve voltar
a pedir concurso
no ano que vem

Com o déficit de pessoal
tendo crescido nos últimos
meses e a tendência dele se-
guir se agravando, em função
da existência de 700 servido-
res que já podem se aposen-
tar, o Banco Central (BC) de-
verá reapresentar ao Ministé-
rio do Planejamento, no iní-
cio do ano que vem, um pe-
dido de autorização de con-
curso.

A quantidade de servidores
que podem deixar o BC a
qualquer momento equivale
a 17% do efetivo atual da au-
tarquia, que já está defasado
em 36% (ou 2.357 servidores)
em relação à estrutura prevista
em lei, que é de 6.470 servi-
dores.

O esperado é que o novo pe-
dido seja para os três cargos
do banco: técnico (de nível
médio, com remuneração
inicial de R$6.150,36, já com
o auxílio-alimentação, de
R$458), analista (nível supe-
rior; R$15.461,70) e procura-
dor (superior em Direito;
R$17.788,33).

Conforme estimativa da
FOLHA DIRIGIDA, caso não
haja concurso, o total de fun-
cionários do banco poderá ser
de 3.748 no fim de 2018, um
déficit de 42% em relação ao
quadro previsto em lei.

adas as severas restrições aos concursos federais e na
falta das seleções estaduais, por força da gravíssima

crise econômica, são supervalorizadas as oportunidades
nas Forças Armadas (inclusive para contratos temporári-
os), no Judiciário, no Legislativo e nas prefeituras. É o caso
do edital para professores de Inglês do ensino fundamental
na cidade do Rio de Janeiro, cujos atrativos são amplia-
dos pela pindaíba nacional.

A Prefeitura do Rio de Janeiro é uma das poucas do estado
que mantém em dia o pagamento da folha salarial do
funcionalismo, sem descuidar dos reajustes anuais, para,
pelo menos, repor a inflação. Inclusive, já garantiu o 13º
salário. A capital não está imune à crise, nem está numa
situação confortável, mas está muito longe de ficar com
os cofres vazios, como ocorre no estado, provocando
interrupção de serviços públicos essenciais, indignação e
conflitos, que prejudicam ainda mais a economia.

O concurso para o magistério carioca, com inscrições
até 8 de dezembro, é para bom número de vagas: 100, que
muito provavelmente serão ampliadas durante a valida-
de da seleção, de dois anos, podendo chegar a quatro, o
que também é praticamente certo. Os nomeados serão
estatutários, portanto, conquistarão a estabilidade, de valor
inestimável em tempos de recessão econômica, com 12
milhões de desempregados no país.

Além disso, os docentes terão remuneração inicial de
R$5.881, incluindo vários benefícios, e a taxa de inscrição,
de R$100, é razoável. Lamenta-se, porém, o prazo curtís-
simo para os carentes cadastrados no governo federal
pedirem a isenção do pagamento, encerrado no último
domingo, dia 20.

É positiva a divulgação, no edital, da distribuição das
vagas pelas nove Coordenadorias Regionais de Educa-
ção (CREs) a que se destina o concurso, cada uma abran-
gendo vários bairros. A maior oferta é para a 10ª CRE,
responsável por Santa Cruz, Paciência, Cosmos, Guara-
tiba, Barra de Guaratiba, Sepetiba e Jardim Maravilha,
entre outras localidades.

A Secretaria Municipal de Administração (SMA-Rio), com
grande experiência nessa área, está à frente do concurso,
levando a crer que ele será bem organizado e terá um final
feliz. Falta divulgar as datas das provas objetiva, discursi-
va e oral, para que os professores interessados nas vagas
possam plenejar melhor a sua preparação.

Em bom Português: esse concurso é ótima oportu-
nidade para os professores de Inglês que buscam um
porto seguro.

ANS: autorização para o provimento de vagas de
técnico será concedida dentro do prazo de validade

 Prezados, gostaria
de interceder à FO-
LHA DIRIGIDA o pe-
dido de informações
sobre a previsão de
convocação dos
aprovados no úl-
timo concurso da
Agência Nacional
de Saúde Suple-
mentar para o cargo de
técnico administrativo, que houve esse ano. Analisando o históri-
co da instituição, nunca antes houve tamanha demora para convo-
cação dos aprovados. Alem disso, o concurso tem validade somente
de um ano e nada foi falado sobre uma eventual prorrogação de
prazo, nada foi falado também sobre a intenção de convocar os ho-
mologados excedentes . Em pesquisa feita na internet, pude ver
que vários aprovados entraram em contato com a Controladoria Geral
da União (CGU), Ministério da Saúde, Ministério do Planejamento,
e com a própria ANS em busca de informações sobre a convocação
e as respostas são muito obscuras, citando erros e devoluções para
correções, sem citar claramente o que está havendo. Outros órgãos,
cujas provas ocorreram depois, já convocaram, como Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Agência Nacional de Avi-
ação Civil (Anac), o que corrobora para a percepção de que o impe-
dimento não é advindo do Ministério do Planejamento. Essa busca
por informações sobre esse concurso não é um ato individual, muitos
buscam o mesmo. Esta semana a FOLHA DIRIGIDA noticiou que a
ANS foi contemplada no orçamento de 2017 para a realização de
mais concurso. O que corrobora para a tese de que há necessidade
de efetivo e, também, para o não entendimento quanto à demora
para convoca-los. A FOLHA DIRIGIDA, pela sua reputação e exce-
lente trabalho em parceria com as instituições públicas, servidores
e concurseiros, deve ter maior acesso e influência para apurar es-
sas informações e trazer mais conforto para seus clientes. É muito
importante que o papel da FOLHA DIRIGIDA não termine com a prova
e que nos mantenha informados até ocorrerem as convocações,
principalmente quando há demoras do tipo e quando o concurso é
nacional. A FOLHA DIRIGIDA vive intensamente o mundo dos con-
curseiros e sabe que essa informação é crucial para nós afinal, tempo
é vida, manter uma rotina de estudos não é fácil e consome nossas
vidas. A falta de informação nos deixa perdidos, continuamos es-
tudando (o que não é facil), abdicando de nossas vidas na incerte-
za do que vai acontecer. Uma simples informação confiável rever-
teria todo esse quadro. O papel da FOLHA DIRIGIDA e da informa-
ção bem apurada é muito importante, talvez nem vocês mesmos
consigam mensurar. Na medida em que temos informações ofici-
ais, podemos fazer escolhas melhores, mais conscientes e, certa-
mente, mais produtivas. Peço a ajuda de vocês, dos quais sou cli-
ente assídua, acesso diariamente, sou assinante, participo dos si-
mulados. Obrigada.
Patrícia Mara Barros - via Canal Direto do site

Patrícia, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) se limitou a
esclarecer que, de acordo com o Ministério do Planejamento, Desenvol-
vimento e Gestão, a autorização para provimento de 102 cargos de téc-
nico em regulação de saúde suplementar e técnico administrativo será
efetivada dentro do prazo de validade do concurso, que foi homologado
em 31 de maio de 2016, com vigência de um ano, prorrogável por igual
período. ANS informa, ainda, que só é possível nomear os concursados
aprovados após a autorização do Ministério do Planejamento. De qual-
quer forma, compreendemos a sua situação e a de outros candidatos
que se encontram na mesma, estamos atentos a essa demanda e agra-
decemos por ser nossa leitora. Nesses mais de 30 anos, procuramos
sempre fazer o melhor possível para atendermos às solicitações de vocês,
leitores, que são nosso bem maior.

Quando a dedicação aos estudos
é o segredo para conquistar a vaga

Quando se formou em Direi-
to, em 2001, Luiz José de Oliveira
Filho, 42 anos, agente peniten-
ciário da Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária de Minas
Gerais (Seap-MG) não tinha
como objetivo inicial trabalhar
no setor público. Ele preferiu dar
continuidade à carreira de advo-
gado na área Cível, que começou
ainda como estagiário, em 1998,
em um escritório de advocacia.

Até 2011, Luiz José atuou na
iniciativa privada mas, durante
esse período, cresceu o interesse
em trabalhar no serviço público.
Filho de uma professora da rede
estadual e de um suboficial da
Aeronáutica, ele, com o passar do
tempo, percebeu que, como pro-
fissional liberal, não alcançaria
a estabilidade que seus pais sem-
pre tiveram. “A idade estava che-
gando e comecei a ficar com
medo. O setor privado é bom,
mas, muitas vezes, bons profis-
sionais são descartados de forma
absurda. Passei a buscar uma op-
ção mais estável para minha fa-
mília”, relembra Luiz José.

Por alguns anos, Luiz José de
Oliveira dedicou-se a estudar para
concursos públicos. Porém, fazia isso
em paralelo à advocacia. Após al-
gumas tentativas sem êxito, ele per-
cebeu que dificilmente atingiria seu
objetivo dividindo esforços. “Não
estudava para valer e descobri que,
para ter aprovação, é preciso uma
dedicação maior. Qualquer concurso
hoje exige que se estude muito, pois
o nível é muito alto.”

Nessa época, fez vários concur-
sos, entre seleções para a área
jurídica, Ministério Público, área

policial, agente penitenciário,
tribunais, entre outros. “Nesses,
fiquei sempre no quase.”

Foi então que Luiz José tomou
uma decisão radical: abandonou
a advocacia para se dedicar a con-
cursos. A partir de 2011, ele in-
tensificou o ritmo de preparação.
O objetivo era dispor de mais
tempo para atingir um nível de
preparação maior. “Meu caminho
das pedras foi muita dedicação,
foco e motivação”, destaca o ad-
vogado, que começava a pegar
nos livros às 8h.

Para manter a motivação diante
de uma jornada que, às vezes, che-
gava a ir até meia noite, ele estabe-
lecia “prêmios” para sua dedicação.
Se conseguisse estudar de 8h às 18h,
por exemplo, ele poderia dedicar
um tempo a algo que gostava, como
jogar videogame, ir à academia ou
tocar guitarra. “Só desfrutava bem
o lazer se eu tivesse minha meta de
estudo cumprida.”

Além dos desafios corriqueiros
de um concurseiro, como buscar
material de estudo, planejar a
preparação, entre outros, ele teve
de lidar com a desconfiança. No
primeiro concurso para o qual foi
classificado, o de analista proces-
sual da Prefeitura de Rio das
Ostras, teve a decepção de ver o
processo seletivo anulado.

“Foi um baque. Foi realizada
outra prova, passei novamente e par-
ticipei da avaliação de títulos. Foi
quando veio uma decisão judicial
determinando a anulação pois ha-
via pessoas indicadas por políticos
que ficaram com vagas. Ou seja,
houve fraude”, recorda Luiz José.

O advogado não se deixou aba-
ter e manteve seu foco na prepara-
ção. Fez outros concursos, entre
eles, o da prefeitura de Magé, no

Estado do Rio, no qual conquistou
uma vaga de analista administra-
tivo. Morador de São Gonçalo, ele
então passou a enfrentar a uma vi-
agem diária de 35km, de ida e vol-
ta, para exercer o cargo.

Em 2012, Luiz José conseguiu
ficar entre os classificados no con-
curso para agente penitenciário da
Seap-MG, cargo no qual tomou
posse em 2014. Ele também aguar-
da uma possível nomeação para
o cargo de oficial de Justiça, tam-
bém no estado de Minas Gerais.
Mas nem por isso ele deixa de ter
objetivos na carreira pública. Seu
alvo, agora, é tornar-se delegado.

“Delegado federal é o foco, até
por conta da remuneração e da

RENATO DECCACHE
renato.deccache@folhadirigida.com.br

ascensão da carreira. Mas, nada
impede que eu faça concursos
para delegado em estados”, sali-
enta Luiz José de Oliveira, que
fala sobre o que considera fun-
damental para um candidato ter
sucesso em concursos públicos.

“A dica principal é estudar mui-
to. O momento atual é ótimo para
quem está começando. A pessoa
pode chegar no mesmo nível de
quem estuda há muito tempo, já
que muitos concursos estão sus-
pensos ou não foram liberados por
questões orçamentárias. Assim,
quando as vagas surgirem, a pes-
soa terá melhores condições de
entrar na disputa”, conclui o agente
penitenciário da Seap-MG.

D
IVU

LG
AÇÃO

Quem tem como meta para
2017 fazer uma mudança radical
em sua vida deve considerar co-
meçar a estudar desde já para o
concurso previsto para a Câma-
ra dos Deputados, em Brasília, de
técnico legislativo e analista legis-
lativo. Para o primeiro, a exigên-
cia é de apenas o ensino médio
ou médio/técnico, com remune-
ração inicial é de R$15.246,28. No
caso de analista, os iniciais são de
R$22.426,45.

Os valores já incluem o auxí-
lio-alimentação, de R$924,16.
Além dele, a Câmara oferece a
seus servidores uma série de ou-
tros benefícios. Conforme o caso,
é possível fazer jus a auxílio pré-
escolar, de R$825,68 em caso de
escolas localizadas no Distrito
Federal, o que corresponde a mai-
oria dos casos, segundo a assesso-
ria da Câmara.

Em outras localidades, o valor do
auxílio é de R$777,03 (MG, RJ e SP),
R$710,93 (PR, RS e SC), R$644,83
(BA, CE, ES, GO, MS e MT) ou
R$578,73 (demais estados). A Casa
proporciona ainda auxílio-natali-

dade, de R$626,01, auxílio-trans-
porte e salário-família. Além disso,
as contratações são pelo regime
estatutário, que prevê estabilidade.

O esperado é que a seleção de
2017 conte com vagas para o car-
go de técnico na função de assis-
tente administrativo, que exige so-
mente ensino médio completo.
A razão da expectativa é que a últi-
ma seleção para a especialidade foi
em 2007, com a validade já tendo
sido encerrada. Outro fator é que
um levantamento divulgado pela
Câmara no último dia 31, aponta
que 277 das 301 vagas desocupa-
das de técnico são nessa função.

E embora as vagas sejam para
Brasília, há chances de que não seja
necessário viajar para realizar as pro-
vas. Isso porque na seleção de 2007,
que contou com vagas para assis-
tente administrativo, as provas fo-
ram realizadas inclusive no Rio.
Houve provas ainda em Belém/PA,
Belo Horizonte/MG, Porto Alegre/
RS e Recife/PE, além de Brasília. O
mesmo não se repetiu porém, no
concurso de 2014, no qual as avali-
ações foram só na capital do país.

PREVISÃO NO PROJETO
DE ORÇAMENTO DA UNIÃO

O concurso da Câmara está
previsto na proposta de orça-

mento da União para 2017, que
está em análise no Congresso. No
documento, a previsão de con-
curso é atribuída à Coordenação
de Recrutamento e Seleção do
Centro de Formação, Treinamen-
to e Aperfeiçoamento (Cefor) da
Câmara.

Segundo a Assessoria de Impren-
sa da Câmara, o que existe é uma
autorização expedida pela sua Mesa
Diretora em 2014 e que por isso,
“tem-se procurado garantir na Lei
Orçamentária Anual os recursos
necessários à promoção do con-
curso, de modo a assegurar o cum-
primento da regra orçamentária,
caso se decida pela sua realização”.

A permissão de 2014 foi para
vagas de técnico, na especialidade
de assistente legislativo, e de ana-
lista, nas especialidades de técnico
em documentação e informação
legislativa, técnico em material e
patrimônio, assistente social e ana-
lista de informática legislativa.

O concurso mais recente ocor-
reu também em 2014,  para 113 va-
gas de técnico (60 vagas) e analista
(53). A validade  foi prorrogada até
julho de 2018, mas isso não impe-
de a realização de um novo concur-
so no ano que vem, desde que a nova
seleção seja para especialidades di-
ferentes daquelas oferecidas no
concurso em vigor.
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TRE-RJ: especialista aponta
o que estudar para técnico

CCCCCARGOSARGOSARGOSARGOSARGOS     | Concurso em pauta para técnico e analista judiciários

Professor sugere
mesclar programas do
TRE-SP e TRE-PE no
estudo para o concurso

Recenseador: 62.400 vagas
de 1º grau, para até R$3 mil

IBGEIBGEIBGEIBGEIBGE     | Fundação tem concurso para temporários previsto no Orçamento

Pré-candidatos
só precisam estudar
programa simples,
com quatro matérias

Recenseador: veja programa do último concurso

LÍNGUA PORTUGUESA: I - Compreensão de texto. II - Significação das pa-
lavras: sinônimos, antônimos e homônimos. III - Pontuação. Estrutura e
sequência lógica de frases e parágrafos. IV - Ortografia oficial. Acentua-
ção gráfica. V - Classes das palavras. VI - Concordância nominal e verbal.
VII - Regência nominal e verbal. Emprego da crase. VIII - Emprego dos ver-
bos regulares e irregulares. Vozes dos verbos. IX - Emprego dos prono-
mes.

MATEMÁTICA: I - Números inteiros e racionais: operações e proprieda-
des. Problemas. II - Números e grandezas proporcionais. Razão e pro-
porção. Divisão proporcional. Regra de três simples. III - Porcentagem.
Juros e descontos simples. IV - Equações do 1º grau. Problemas. V -
Máximo Divisor Comum (m.d.c.) e Mínimo Múltiplo Comum (m.m.c.). VI
- Medidas de comprimento, superfície, volume, massa e tempo. Con-
versão de medidas. Sistema métrico decimal. VII - Leitura e interpreta-
ção de tabelas e gráficos.

CONHECIMENTOS GERAIS: I - Aspectos relevantes da História e da Geo-
grafia do Brasil e seus reflexos na sociedade contemporânea. II - Meio
ambiente e sociedade: questões atuais, aspectos nacionais e globais.
III - O cotidiano brasileiro na economia, na política, nas ciências e nas
artes. IV - Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais
abordados nos diferentes veículos de comunicação.

CONHECIMENTOS TÉCNICOS: Conteúdo do documento “Estudo dos Co-
nhecimentos Técnicos a serem aplicados nos Censo Demográfico 2010”.

Quem pretende concorrer a uma vaga de recenseador e já deseja
iniciar a preparação, FOLHA DIRIGIDA publica abaixo o programa do
último concurso para o cargo, realizado em 2010. Na ocasião, os
candidatos foram avaliados por meio de questões de Português,
Matemática, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Técnicos

Concursos do BB voltarão
a partir de julho de 2017

EEEEESCRITURÁRIOSCRITURÁRIOSCRITURÁRIOSCRITURÁRIOSCRITURÁRIO     | Concurso vai depender da adesão ao PDV

O Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) tem con-
curso previsto no orçamento do
governo federal para o ano que
vem, e os interessados já devem
estudar, se quiserem garantir uma
das 82.500 vagas temporárias pre-
vistas. O principal cargo da dis-
puta é recenseador (62.400 opor-
tunidades), que exige apenas o
nível fundamental e tem remune-
ração de até R$3 mil. É preciso es-
tudar apenas quatro disciplinas
para a prova objetiva desse cargo.

Tratam-se de Língua Portugue-
sa, Matemática, Conhecimentos
Gerais e Conhecimentos Técnicos,
tendo por base o último concur-
so para o cargo, realizado em 2010.
O programa dessa seleção, que
pode ser consultado nesta pági-
na, é curto, facilitando o estudo.

Além das 62.400 vagas de re-
censeador, o orçamento do governo
federal prevê a oferta de mais
20.100 em cargos dos níveis mé-
dio, médio/técnico e superior.
Todas destinam-se à realização do
Censo Agropecuário. Para o anti-
go 2º grau são esperadas 19.086
vagas. Esse concurso chegou a ser
autorizado pelo Ministério do Pla-
nejamento, no ano passado, mas,
após o cancelamento do censo, a
seleção foi anulada.

À época, o IBGE informou que
as 82.500 vagas seriam distribuí-
das por três editais, organização que
deverá ser seguida na nova seleção,
caso o orçamento seja aprovado
pelo Congresso e o Planejamento
autorize as vagas novamente. O pri-

meiro edital traria, portanto, 1.409
vagas, sendo 223 de analista cen-
sitário (nível superior e R$7.624),
700 de agente censitário adminis-
trativo (médio, habilitação e
R$3.458) e 486 de agente censitá-
rio regional (médio e R$2.018).

O segundo edital teria 18.074,
sendo 5.500 de agente censitário
municipal, 12.400 de agente cen-
sitário supervisor, ambos de nível
médio, além de 174 de agente
censitário de informática, de nível
médio/técnico. Os ganhos são su-
periores a R$2 mil. O terceiro edi-
tal contemplaria a função de recen-
seador, de nível fundamental.

Os temporários do IBGE são
contratados por um ano, podendo
ter o contrato renovado por ate três,
e têm direito a férias remuneradas
e 13º salário, além de auxílio-ali-
mentação de R$458, já somado
nas remunerações mencionadas. O
IBGE já confirmou o desejo de re-
alizar o censo no ano que vem, mas
ainda aguarda a aprovação do or-
çamento pelo Congresso Nacional.
Se isso acontecer, o IBGE ainda de-
penderá do aval do Planejamento
para abrir o concurso. O presiden-
te do IBGE, Paulo Rabello de Cas-
tro, tem negociado a pesquisa com
o governo.

Após anunciar um pacote de
medidas que reestruturam o Ban-
co do Brasil (BB), o seu presidente,
Paulo Caffarelli, esclareceu, confor-
me noticiado pela Agência Brasil,
que a realização de novos concur-
sos públicos dependerá da adesão
ao novo Programa de Aposentadoria
Incentivada (PAI), que poderá ge-
rar até 18 mil saídas. Como o pro-
cesso de conclusão do PAI e da re-
alocação de funcionários das agên-
cias fechadas deverá ser concluído
até junho do próximo ano, as sele-
ções necessárias poderão acontecer
a partir daí.

No último domingo, dia 20, o
Banco do Brasil anunciou à Comis-
são de Valores Mobiliários  e à im-
prensa um pacote de medidas que
reestrutura a empresa e vai de en-
contro à tradicional política de va-
lorização dos funcionários, praticada
nos últimos anos, mas que foi dei-
xada de lado por conta da crise eco-
nômica do país.

O banco confirmou um Plano de
Aposentadoria Incentivada, que
poderá acarretar na saída de até 18
mil funcionários. As adesões serão

aceitas até o dia 9 do próximo mês.
Tal prática é comum e, tradicional-
mente, o BB abre concursos públi-
cos logo após o PAI, para repor as
saídas. Todavia, o BB informou que
fechará 402 agências e transforma-
rá 379 em simples postos de aten-
dimento bancário. Serão encerradas,
ainda, segundo o banco, 31 supe-
rintendências regionais.

O Banco do Brasil alega que tais
medidas têm o objetivo de ampli-
ar o atendimento por canais digi-
tais, e que prevê, para o próximo
ano, a abertura de 255 unidades de
atendimento digital (escritórios e
agências digitais). Apenas com a re-
organização das unidades, a empre-
sa estima uma redução anual de
R$750 milhões em despesas, valor
que poderá aumentar significativa-
mente a partir da adesão ao plano.

As medidas, contudo, não foram
aprovadas pelos sindicalistas. Segun-
do o diretor da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro (Contraf-CUT) e coorde-
nador da Comissão de Empresa dos
Funcionários do BB, Wagner Nasci-
mento, elas representam falta de res-

peito aos funcionários, que deve-
riam ser mais valorizados.

“Fechamento de centros de ser-
viços e centenas de agências vão
prejudicar muito os funcionários,
que precisam de atenção. O banco
precisa respeitar mais os seus fun-
cionários, e pode começar abrindo
um canal de negociação efetiva
quanto aos impactos das medidas
anunciadas”, criticou. Por conta
dessas medidas, os sindicalistas
agendaram uma reunião com a
direção do banco, para as 10h des-
ta terça-feira, dia 22, em Brasília.

Hoje, o BB possui 109.159 fun-
cionários, e déficit de 5.880. No Rio
de Janeiro, Amazonas, Espírito San-
to, Minas Gerais, Rio Grande do Sul
e Santa Catarina, o banco está sem
cadastro de reserva válido há um
ano, mesmo tempo que está sem
repor saídas de funcionários. Em São
Paulo, Alagoas, Bahia, Goiás, Mato
Grosso do Sul, Pará, Tocantins e Dis-
trito Federal, não há cadastro váli-
do desde maio. O cargo de escritu-
rário é destinado a quem possui
apenas o nível médio e conta com
remuneração de R$3.952,03.

Com o prazo de validade
da última seleção encerran-
do em dezembro, o Tribunal
Regional Eleitoral do Rio de
Janeiro (TRE-RJ) deverá rea-
lizar, já no próximo ano, novo
concurso para técnico e ana-
lista judiciários. O que refor-
ça isso também que o orça-
mento da União para 2017
prevê receitas com a realiza-
ção de um novo certame.
Então, interessados já devem
iniciar a preparação.

Para especialistas entrevis-
tados pela FOLHA DIRIGI-
DA, os interessados devem
tomar como base de estudo
os conteúdos programáticos
do TRE-PE ou do TRE-SP, que
são bem mais atualizados do
que o programa do último
concurso do TRE-RJ, realiza-
do em 2012.

Na primeira seleção, o or-
ganizador é o Cebraspe (an-
tigo Cespe/UnB), que também
ficou à frente do concurso do
TRE-RJ de 2012. Já no segun-
do caso, a Fundação Carlos
Chagas é a banca.

Só que ao analisar esses dois
programas, na carreira de téc-
nico judiciário da área admi-
nistrativa (apenas nível mé-
dio), por exemplo, os concur-
seiros percebem que há algu-
mas diferenças quanto às dis-
ciplinas, na inclusão ou ex-
clusão de algumas delas. Di-
ante disso, FOLHA DIRIGI-
DA entrevistou o professor
Marcus Silva, que é especia-
lista em planejamento de es-
tudos para concursos, para dar
dicas de como os futuros can-

didatos devem proceder.
“Como os dois programas

não são iguais, é preciso pe-
gar um pouco de cada um
deles. Na parte de Conheci-
mentos Específicos fico com
o do Cespe, por abordar, além
de Direito Administrativo, Di-
reito Constitucional e Direi-
to Eleitoral, a matéria de
Administração Pública, que
não é cobrada pela FCC. Essa
disciplina é bastante recorrente
e mesmo que não caia no TRE-
RJ é melhor estudá-la, para
não haver surpresas na hora”,
explicou.

Já quanto a Conhecimen-
tos Básicos, o especialista, do
site Mentalidade Concursei-
ra, elencou o que deve ser
estudado neste primeiro mo-
mento, enquanto o concurso
não é confirmado oficialmen-
te: Português, Informática,
Normas Aplicáveis aos Servi-
dores Públicos Federais, No-
ções sobre Direito da Pessoa
com Deficiência e Regimento
Interno do TRE-RJ.

“Já Noções de Sustentabili-
dade, cobrado pelo Cespe, e

Plano Estratégico e Código de
Ética do tribunal, que estão
no programa da FCC, eu
deixaria para estudar em um
segundo momento, quando
a seleção estiver mais próxi-
ma de acontecer”, apontou,
acrescentando que ainda não
tem como apostar qual será a
banca do TRE-RJ, pois depen-
de de muitos fatores, inclusi-
ve financeiros.

O professor Marcus Silva
aconselhou os futuros can-
didatos a elaborarem um pla-
no de estudo semanal, dei-
xando apenas o domingo
para o descanso e lazer. “O
planejamento deve ser sema-
nal, estipulando uma carga
horária de pelo menos 20
horas na semana, e dividin-
do esse tempo pelas discipli-
nas, observando antes quais
delas têm peso maior nos
editais do TRE-SP e TRE-PE.
Os futuros candidatos podem
estudar de segunda a sába-
do, deixando o domingo para
lazer e descanso. Não adi-
anta se sobrecarregar muito
agora”, orientou.

O concurso para o TRE-RJ
deverá contemplar as carrei-
ras de técnico e analista judi-
ciário. A primeira função é
de nível médio e propicia re-
muneração vigente de
R$7.051,99. Já a segunda é
aberta a quem tem formação
superior e propicia ganhos de
R$11.003,92. Nos dois casos
já há o acréscimo dos R$884
de auxílio-alimentação.

O TRE-RJ ainda não deu ne-
nhum detalhe sobre a abertu-
ra do concurso. Espera-se que
os preparativos da nova sele-
ção possam ser iniciados após
o término do prazo de vali-
dade do concurso de 2012,
que se encerra no dia 12 de
dezembro, e quando o orça-
mento da União for aprova-

Técnico da área administrativa:
veja disciplinas a serem priorizadas

FOLHA DIRIGIDA publica
abaixo as disciplinas que, na vi-
são do professor Marcus Silva,
os candidatos devem priorizar

no estudo para o cargo de téc-
nico judiciário da área admi-
nistrativa. Inicie logo a sua pre-
paração:

Remunerações de R$7.051 e R$11.003
do pelo Congresso Nacional.

A carreira de técnico judici-
ário da área administrativa, que
exige apenas o nível médio,
certamente será contemplada
no concurso, já que é função
com maior carência de pesso-
al e que o TRE-R costuma re-
alizar o maior número de con-

tratações em seus concursos.
Na seleção de 2012, cuja

oferta foi de 19 vagas, já fo-
ram chamados 272 aprova-
dos, sendo 168 técnicos, dos
quais 159 somente para a área
administrativa. Houve ainda
104 convocações para ana-
lista judiciário.

Língua Portuguesa
Noções de Informática
Regimento Interno
Normas aplicáveis aos servidores públicos federais
Noções sobre direito da pessoa com deficiência

Direito Administrativo
Direito Constitucional
Direito Eleitoral
Noções de Administração Pública
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Edital deve sair na
quarta, 23, com
inscrições iniciando
imediatamente

ÁÁÁÁÁREAREAREAREAREA    DEDEDEDEDE    APOIOAPOIOAPOIOAPOIOAPOIO     | É grande a expectativa de milhares de candidatos que aguardam a publicação do edital para o concurso do TRF

TRF: inscrições devem começar nesta quarta
Quadro de cargos

TÉCNICO JUDICIÁRIO

SEM ESPECIALIDADE (TÉCNICO ADMINISTRATIVO)

Certificado de Conclusão ou Histórico Escolar de ensino médio ou
equivalente, devidamente reconhecido.

INFORMÁTICA

Certificado de Conclusão ou Histórico Escolar de ensino médio ou
equivalente, devidamente reconhecido, acrescido de cursos de
programação de sistemas totalizando, no mínimo, 180 horas/aula,
ou curso de Técnico em Informática, devidamente reconhecido.

SEGURANÇA E TRANSPORTE

Certificado de Conclusão ou Histórico Escolar de ensino médio ou
equivalente, devidamente reconhecido, e Carteira Nacional de
Habilitação, em categoria a ser fixada no edital.

TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE

Certificado de Conclusão ou Histórico Escolar de ensino médio ou
equivalente, devidamente reconhecido.

ENFERMAGEM

Certificado de Conclusão ou Histórico Escolar de ensino médio ou
equivalente, acrescido de certificado de conclusão do curso Técnico
de Enfermagem, registro no Conselho Regional correspondente e
2 (dois) anos de experiência profissional comprovada como técnico
de enfermagem.

ANALISTA JUDICIÁRIO

SEM ESPECIALIDADE/ ÁREA ADMINISTRATIVA

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

SEM ESPECIALIDADE/ ÁREA JUDICIÁRIA

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

OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL/ÁREA JUDICIÁRIA

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

BIBLIOTECONOMIA

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

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 profissional comprovada em clínica odontológica.

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.

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 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.

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.

CONTADORIA

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

INFORMÁTICA -INFRAESTRUTURA

Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) de Curso
Superior em qualquer área, acompanhado de especialização na
área de Tecnologia da Informação, com carga horária mínima de
360 horas, ambos em Instituições de Ensino reconhecidas pelo
Ministério da Educação, ou Curso Superior de Informática, devidamente
reconhecido.

INFORMÁTICA -DESENVOLVIMENTO

Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) de Curso
Superior em qualquer área, acompanhado de especialização na
área de Tecnologia da Informação, com carga horária mínima de
360 horas, ambos em Instituições de Ensino reconhecidas pelo
Ministério da Educação, ou Curso Superior de Informática, devidamente
reconhecido.

ESTATÍSTICA

Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso
Superior de Estatística, 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.

MEDICINA DO TRABALHO

Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do
Curso Superior de Medicina, com especialização em Medicina do
Trabalho, com carga horária mínima de 360 horas, reconhecidos
pelo Ministério da Educação, residência médica (ou pós-graduação
em especialidade clínica) registro no Conselho Regional
correspondente e 2 (dois) anos de experiência profissional
comprovada como médico do trabalho

MEDICINA CLÍNICA

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 profissional comprovada como médico clínico geral.

MEDICINA PSIQUIATRIA

Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do
Curso Superior de Medicina, com especialização em Psiquiatria,
com cargo horária mínima de 360 horas, reconhecidos pelo Ministério
da Educação, registro no Conselho Regional correspondente e 2
(dois) anos de experiência profissional comprovada como médico
psiquiatra.

ENFERMAGEM

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

ENFERMAGEM DO TRABALHO

Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior
em Enfermagem 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 profissional comprovada como enfermeiro
do trabalho.

PSICOLOGIA

Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso
Superior de Psicologia, reconhecido pelo Ministério da Educação,
registro no Conselho Regional correspondente e 2 (dois) anos de
experiência profissional comprovada como psicólogo clínico.

ARQUITETURA

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

Expectativa de muitas contratações

Em junho, remunerações
passam para R$7.320 e R$11.405

Se for confirmada a última pre-
visão, colhida junto à Assessoria de
Imprensa do Tribunal Regional
Federal do Rio de Janeiro e Espíri-
to Santo (TRF-RJ/ES), a novela em
relação ao edital do concurso para
técnico e analista termina nesta
quarta-feira, dia 23. É que o edital
deverá ser publicado, nessa data, no
Diário Oficial e, simultaneamen-
te, serão abertas as inscrições.

Como se sabe, a divulgação do
edital estava prevista para aconte-
cer na semana passada, mas o feri-
ado do dia 15 de novembro acabou
adiando mais uma vez a publica-
ção do documento, o qual já está
pronto e, agora, sua divulgação no
Diário Oficial deverá acontecer na
quarta, dia 23.

As inscrições deverão ser recebi-
das do dia 23 de novembro até o
dia 21 de dezembro, segundo in-
formou à FOLHA DIRIGIDA uma
fonte ligada ao TRF-RJ/ES. "Esse é o
prazo previsto de inscrição. Embora
seja pouco provável, esse cronogra-
ma ainda poderá ser alterado até a
data da publicação do edital. Mas
as inscrições começam esta sema-
na", enfatizou a fonte.

O atraso para divulgação do edi-
tal também foi justificado pelas
pequenas alterações efetuadas no
edital pela comissão que cuida do
planejamento do concurso. Os in-

teressados no concurso devem fi-
car atentos, pois tão logo o edital
seja liberado, poderá ser consulta-
do gratuitamente na FOLHA DIRI-
GIDA Online.

Embora não tenha informado
quais foram as mudanças feitas,
o TRF-RJ voltou a informar que
as provas continuam programa-
das para janeiro (provavelmen-
te ocorrerão nos dias 28 e 29,
último fim de semana do mês
com possibilidade de aplicação).
Há especulações, porém, de que
os exames ficariam para feverei-
ro, havendo mais tempo de es-
tudo para os candidatos.

As inscrições serão aceitas no site
da Consulplan, organizadora do
concurso. Os valores das taxas de
inscrição ainda não foram divulgadas
pelo TRF-RJ/ES, o que poderá acon-
tecer a qualquer momento. O des-
taque do concurso é o cargo de téc-
nico judiciário sem especialidade
(técnico administrativo), que exi-
ge apenas o nível médio e tem re-
muneração inicial de R$7.111. Essa
função tem, segundo o Sindicato
dos Servidores das Justiças Federais
no Estado do Rio de Janeiro (Sise-
jufe), as maiores demandas e carên-
cias de pessoal, sendo o tradicional
‘faz tudo’.

Outra função que deve um gran-
de número de inscritos é a de ana-
lista administrativo, destinada a
quem tem formação superior em
qualquer área. A remuneração ini-
cial é R$11.063. O TRF-RJ ofere-
cerá oportunidades em várias ou-
tras áreas, em cargos dos níveis
médio, médio/técnico e superior.

Todas elas podem ser consultadas
em tabela nesta página.

O concurso visará à formação de
cadastro de reserva, cuja lista deve-
rá contar com mais de 3 mil apro-
vados. Como há grande necessida-
de de pessoal nas varas federais, a
expectativa é de muitas convocações
durante o prazo de validade do
concrso, que será de dois anos, po-
dendo dobrar.

NO RJ, LOTAÇÃONA
CAPITAL E EM OUTRA CIDADES

No Estado do Rio, os aprovados
poderão trabalhar na sede do TRF,
no Centro da capital (Rua do Acre,
80), ou nas varas federais da capi-
tal e de de váras cidades do Gran-
de-Rio e interior do estado.

Os candidatos do TRF serão ava-
liados por meio de prova objetiva,
redação e estudos de caso, além de
exames prático e físico. Tudo depen-
de do cargo escolhido. Para o téc-
nico judiciário sem especialidade
de nível médio, a objetiva terá 40
questões, sendo dez de Conhecimen-
tos Gerais e 30 de Conhecimentos
Específicos.

Na primeira parte, o exame ver-
sará sobre Português, Raciocínio
Lógico Matemático e Noções de
Sustentabilidade. As disciplinas
específicas são Noções de Direito
Constitucional, Noções de Direito
Administrativo, Noções de Direito
Penal, Noções de Direito Processual
Civil, Noções de Direito Processu-
al Penal, Noções de Direito Tribu-
tário e Noções de Direito Previden-
ciário). Haverá ainda redação.

A expectativa por muitas contra-
tações no TRF-RJ/ES durante o pra-
zo de validade do concurso (dois
anos, podendo chegar a quatro) é
grande, pois, além da tradição de
chamar muitos aprovados, o tribu-
nal possui grande déficit de pesso-
al nas varas federais.

O que eleva essa carência são
vários fatores. O primeiro deles é o
fato de estar desde julho sem um
cadastro de reserva válido, ou seja,
sem suprir a saída de servidores por
aposentadoria. Como são, segun-
do o Sisejufe, cerca de 20 aposen-
tadorias por mês, há déficit inicial
de quase 100 servidores (quatro

meses sem contratar).
Há outro fator que eleva a carên-

cia. Trata-se de uma restrição da Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
deste ano para os TRFs. Todos os
tribunais, também segundo o Sise-
jufe, ficaram impedidos de admi-
tir aprovados de seus concursos
válidos para suprir a saída de apo-
sentados que geraram pensão. Ou
seja, a reposição dessas saídas, no
Rio, deverá ficar para 2017, por meio
do cadastro deste novo concurso.
Além disso, muitos servidores dei-
xam o cargo na Justiça Federal por-
que passaram para outros concur-
sos, abrindo outras vacâncias.

O TRF-RJ/ES costuma realizar um
grande número de convocação de
aprovados. Na última seleção, em
2011, foram 1.302 chamadas, sen-
do 1.195 no Rio de Janeiro (509
analistas e 686 técnicos) e 107 no
Espírito Santo (39 analistas e 68
técnicos).

Para técnico judiciário sem espe-
cialidade (técnico administrativo),
cargo que se destaca, por exigir apenas
o nível médio, foram 658 convo-
cações, sendo 595 no Rio. O maior
número de chamadas, no Estado do
Rio, deverá ser na sede do TRF, onde
há as maiores demandas de pesso-
al e mais necessidades.

As boas remunerações que o TRF-
RJ/ES oferece aos seus servidores
aumentarão em junho do ano que
vem, quando selecionados do novo
concurso já deverão estar atuando.
O técnico judiciário, por exemplo,
verá os ganhos de R$7.111 passarem
para R$7.320,28. Já o analista verá
o rendimento aumentar de
R$11.063 para R$11.405,77.

Esses reajustes já foram sancio-
nados pelo presidente Michel Te-
mer e estão garantidos. Os servido-
res têm direito ainda a um série de
benefícios, que tornam o concurso

ainda mais atrativo.
Além da estabilidade emprega-

tícia, garantida pelo regime estatu-
tário, o TRF-RJ/ES oferece reembol-
so parcial e proporcional de creche
e participação na assistência médico
hospitalar (titular e dependentes).
Há ainda o bom plano de cargos
do tribunal, que prevê a chegada ao
ápice das carreiras em, pelo menos,
13 anos. Durante esse prazo, as pro-
moções oferecem aumentos sala-
riais. Hoje, um técnico do TRF se apo-
senta com R$9.853,94 mensais e
um analista com R$15.562,78.

Tribunal abre concurso para
50 vagas de juiz. R$27.500

SERVIÇO
Edital: Edital: Edital: Edital: Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições preliminares:Inscrições preliminares:Inscrições preliminares:Inscrições preliminares:Inscrições preliminares:
www10.trf2.jus.br/ai/
transparenciapublica/concursos/
magistrados
Posto com internet: Posto com internet: Posto com internet: Posto com internet: Posto com internet: Rua Acre 80,
sala 805 (biblioteca), Centro, Rio de
Janeiro

O TRF-RJ/ES divulgou o edital do
concurso para 50 vagas de juiz fe-
deral substituto (veja o documen-
to na FOLHA DIRIGIDA Online).
A função é aberta a bacharéis em
Direito, com atividade jurídica de,
pelo menos, três anos. A remune-
ração inicial é de R$27.500,17. Os
selecionados serão contratados pelo
regime estatutário, que assegura a
estabilidade empregatícia.

Os interessados deverão realizar
inscrição preliminar, no site do TRF-
RJ/ES, das 13h do dia 16 de janeiro
até as 14h de 14 de fevereiro. Quem
não tem acesso à internet poderá
cadastrar-se em postos com inter-
net, em dias úteis, das 12h às 17h.

No Rio, esses candidatos deve-
rão comparecer à sede do tribunal,
no Centro da capital. A taxa, de
R$240, pode ser paga em qualquer
agência bancária. Membros de fa-
mília de baixa renda, inscritos no
CadÚnico, poderão pedir isenção
do valor. Para isso, será preciso aces-
sar o site do tribunal, entre os dias
16 e 19 de janeiro.

A relação preliminar de isentos
sairá em 25 de janeiro, cabendo re-
cursos nos dias 26 e 27. O TRF reser-
va vagas para deficientes (5%) e
negros (20%). A validade da sele-
ção é de dois anos, podendo dobrar.
Além da inscrição preliminar, os

candidatos passarão por provas ob-
jetiva, discursiva (dissertação e seis
questões) e prática, inscrição defini-
tiva e avaliações oral e de títulos.

A prova objetiva, agendada para
26 de março de 2017, terá 100 ques-
tões, que deverão ser respondidas
em até cinco horas. Serão 35 de
Direito Constitucional, Direito Pre-
videnciário, Direito Penal, Direito
Processual Penal e Direito Econô-
mico e de Proteção ao Consumidor,
35 de Direito Civil, Direito Proces-
sual Civil, Direito Empresarial e Di-
reito Financeiro e Tributário e 30 de
Direito Administrativo, Direito
Ambiental e Direito Internacional
Público e Privado.

As discursivas estão agendadas
para acontecerem de 26 a 28 de maio,
e as inscrições definitivas serão acei-
tas de 16 de outubro a 7 de novem-
bro. As provas orais estão programa-
das para acontecerem de 27 de no-
vembro a 1º de dezembro e de 4 a
7 de dezembro e, em seguida acon-
tecerá a contagem de títulos.
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Conclusão na página anterior

 Direito Previdenciário  3 de novembro

Direito Tributário 8 de novembro

Direito Penal 10 de novembro

Português  15 de novembro

Matemática 17 de novembro

Direito Constitucional 22 de novembro

Direito Administrativo 24 de novembro

Direito Proc . Civil 29 de novembro

Direito Proc . Penal 1º de dezembro

Professor de Inglês-Rio:
100 vagas. R$5.881 mensais

RRRRREQUISITOEQUISITOEQUISITOEQUISITOEQUISITO     | É necessário possuir licenciatura plena na área

Provas objetiva e
discursiva já têm data:
serão aplicadas
no dia 15 de janeiro

TÉCNICO DO TRF-RJ

Com edital próximo de sair, os futuros candidatos do TRF
devem intensificar os estudos, realizando muitos exercíciosProjeto TRF-RJ

Teste de Direito Constitucional
Dando sequência ao Projeto TRF-RJ, FOLHA DIRI-

GIDA publica abaixo mais um teste especial. Desta
vez, os futuros candidatos a técnico judiciário podem
resolver questões de Direito Constitucional. Ao final,
confira gabarito comentado por especialista na área.

DIREITO

Cre 
Vagas 

BAIRROS DE ABRANGÊNCIA 
R NI PD 

3ª 7 2 1 

Higienópolis, Engenho Novo, Rocha, Riachuelo, Del Castilho, 
Méier, Maria da Graça, lnhaúma, Engenho da Rainha, Tomás 
Coelho, Bonsucesso, Piedade, Sampaio, Jacaré, Cachambi, 
Todos os Santos, Pilares, Lins, Engenho deDentro, Água Santa, 
Encantado, Abolição, Jacarezinho e Alemão. 

4ª 2 1  
Manguinhos, Bonsucesso, Maré, Ramos, Olaria, Penha, Brás de 
Pina, Vila da Penha, Cordovil, Parada de Lucas, Vigário Geral e 
Jardim América. 

5ª 7 2 1 

Vicente de Carvalho, Vila Kosmos, Vila da Penha, lrajá, Vista 
Alegre, Vaz  Lobo, Colégio, Marechal Hermes, Rocha Miranda, 
Turiaçu, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Guadalupe, Madureira, 
Honório Gurgel, Campinho, Quintino, Cavalcante e Cascadura. 

6ª 7 2 1 
Parque Anchieta, Anchieta, Ricardo de Albuquerque, 
Guadalupe, Acari, Coelho Neto, lrajá, Honório Gurgel, Costa 
Barros, Pavuna e Barros Filho 

7ª 7 2 1 

Barra da Tijuca, ltanhangá, Vargem Pequena, Vargem Grande, 
Recreio dos  Bandeirantes, Jacarepaguá, Taquara, Cidade de 
Deus, Freguesia, Rio das  Pedras, Tanque, Curicica, Pechincha, 
Praça Seca e Vila Valqueire. 

8ª 7 2 1 
Guadalupe, Deodoro, Padre Miguel, Bangu, Senador Camará, 
Jabour, Santíssimo, Guilherme da Silveira, Vila Kennedy, Vila 
Militar, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos e Realengo. 

9ª 7 2 1 
lnhoaíba, Campo Grande, Cosmos, Santíssimo, Augusto 
Vasconcelos e Benjamin Dumont. 

10ª 19 5 1 
Santa Cruz, Paciência, Cosmos, São Fernando, Guaratiba, Ilha 
de  Guaratiba, Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Sepetiba 
e Jardim  Maravilha. 

11ª 4 1 -- Ilha do Governador 
TOTAL 72 20 8  

(*) VAGAS LEGENDA R = Vagas Regulares NI = Vagas Negros e Índios PD = Vagas Pessoa 
com Deficiência 

Quadro de vagas

SERVIÇO
Edital: Edital: Edital: Edital: Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: www.concursos.rio.rj.gov.br

Privatização da Cedae e
concurso têm ato no Centro

AAAAAÇÃOÇÃOÇÃOÇÃOÇÃO     | Sintsama-RJ e outras entidades estarão presentes

Objetivo é pressionar
os parlamentares a
votarem a PEC que
barra a privatização

Foi antecipado para as 10h
desta terça-feira, dia 22, o ato na
Assembleia Legislativa do Esta-
do do Rio de Janeiro (Alerj) or-
ganizado pelo Sindicato dos
Trabalhadores em Saneamento
Básico e Meio Ambiente do Rio
de Janeiro e Região (Sintsama-
RJ) e outras entidades que repre-
sentam os trabalhadores da
Companhia Estadual de Águas
e Esgotos do Rio de Janeiro (Ce-
dae). O objetivo é pressionar os
parlamentares a votarem a Pro-
posta de Emenda Constitucio-
nal (PEC) 37/2016, de autoria do

deputado Paulo Ramos (Psol),
para barrar a privatização da
estatal.

Inicialmente, o ato ocorreria
às 14h, mas será adiantado para
que ocorra junto com outro,
marcado para o período da
manhã, do Movimento Unifi-
cado dos Servidores Públicos Es-
taduais (Muspe). Segundo o pre-
sidente do Sintsama, Humber-
to Lemos, a PEC já passou por
todas as comissões necessárias,
e inclusive já saiu no Diário
Oficial do Estado. Agora, só fal-
ta a votação.

Às 10h, os sindicatos dos traba-
lhadores do saneamento básico
terão uma reunião com o presi-
dente da Alerj, Jorge Picciani, e os
líderes partidários da Casa, tais
como os deputados Luiz Martins

(PDT), enfermeira Rejane
(PCdoB), Luiz Paulo (PSDB) e
Flavio Serafini (Psol), além do
autor da PEC, Paulo Ramos.

Além de tratar da PEC, Lemos
destacou outra pauta que será
debatida. “Vamos cobrar o con-
curso, claro. Estava tudo pron-
to para o edital sair, mas esse
assunto de privatização atrasou
tudo. O estado mal consegue
pagar aos servidores, como tem
moral para discutir privatização?
Vamos lá cobrar, garantir nos-
sos direitos”, adiantou.

Até meados de julho, a expec-
tativa era que essa seleção públi-
ca saísse até o fim deste ano, a
fim de contemplar cargos dos
níveis médio, médio/técnico e
superior. A previsão era de pelo
menos 200 vagas.

Prefeitura do Rio cria comissão
para verificar cotas de negros e índios

Um dia após a data come-
morativa da Consciência Ne-
gra, o prefeito Eduardo Paes
criou, por meio do Decreto
42.574, uma comissão que fi-
cará encarregada de verificar
a veracidade das autodeclara-
ções de negros e índios nos
concursos públicos da cidade
do Rio de Janeiro. A medida,
publicada no Diário Oficial do
Município (DOM) da última
segunda-feira, dia 21, inclui se-
leções da administração direta
e indireta, promovidas pela
Secretaria Municipal de Ad-
ministração (SMA-Rio).

O Decreto 42.574 determi-
na que farão parte da comis-
são três membros indicados
pelo Conselho Municipal de
Defesa dos Direitos dos Negros
(Comdedine) e um servidor
da Gerência de Recursos Hu-
manos do órgão. A comprova-
ção da autodeclaração de ne-
gro considerará o fenótipo
apresentado pelo candidato e
levará em conta informações

existentes, fornecidas ou não
pelo candidato, que auxiliem
na análise.

“É uma honra para o Con-
dedine, conselho cujos mem-
bros são todos da sociedade
civil, eleitos democratica-
mente, participar da comissão
que verificará a veracidade da
autodeclaração de negro para
fins de cota em concurso pú-
blico” afirma  Antônio Ricar-
do, presidente do Condedine.
Para Bruno Teté, assessor es-
pecial para assuntos externos
do Condedine, é fundamental
que as fraudes em concursos
sejam combatidas. “O muni-
cípio do Rio de Janeiro é pio-
neiro na criação dessa comis-
são, é um avanço no cumpri-
mento da Lei das Cotas”.

Já para indígenas, a compro-
vação levará em consideração
uma carta de recomendação
assinada pelo cacique da comu-
nidade à qual pertence o can-
didato, constando a respectiva
etnia e/ou a assinatura do repre-

sentante da Fundação Nacio-
nal do Índio (Funai). O decre-
to também pune candidatos que
apresentarem documentos fal-
sos. Se constatada a falsidade,
o concorrente será eliminado
do concurso e, se já nomeado,
será sujeito à nulidade da no-
meação e posse no cargo.

O decreto prevê que no ato
da inscrição no concurso pro-
movido pela SMA-Rio, o can-
didato declare expressamen-
te a condição de negro ou ín-
dio, conforme o quesito cor ou
raça utilizado pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), veda-
da a declaração em momen-
to posterior. Porém,  a autode-
claração é facultativa, ficando
o candidato submetido às re-
gras gerais estabelecidas no
edital do concurso, caso não
a faça no ato de inscrição. Os
editais publicados com data
anterior a esse decreto serão
alterados, seguindo as regras
estabelecidas.

Estão abertas as inscrições para
o concurso da Prefeitura do Rio
de Janeiro, que visa ao preenchi-
mento de 100 vagas de profes-
sor de Inglês. Para carga de tra-
balho de 40 horas semanais, a
remuneração oferecida é de
R$5.881, já contando com bô-
nus cultura de R$168,42, auxí-
lio-transporte de R$167,20 e
benefício-alimentação de
R$264 (R$12 diários, em 22 dias
de trabalho). Quem quiser se
candidatar precisa ter licencia-
tura plena na área. A SMA-Rio
já divulgou o cronograma do
concurso, que pode ser consul-
tado na FOLHA DIRIGIDA
Online. As provas objetivas e dis-
cursivas estão programadas para
15 de janeiro.

As contratações serão feitas
sob regime estatutário, que ga-
rante estabilidade empregatícia.
Além das vagas iniciais, será
formado cadastro de reserva,
para ser utilizado durante o pra-
zo de validade da seleção, de dois
anos, pondedo dobrar, permtin-
do que mais aprovados possam
ser convocados.

As inscrições devem ser feitas
no site da SMA-Rio, organizado-
ra da seleção, até o dia 8 de de-
zembro. Após preencher o ca-
dastro, é necessário imprimir o
bolet e efetuar o pagamento da
taxa, de R$100, até 9 do mesmo
mês, nos bancos Santander,
Brasil, Brasília, Caixa Econômi-
ca, Bradesco, Itaú, Mercantil do
Brasil, HSBC, Citibank, Safra, Si-
credi e Bancoob.

Antes de pagar a taxa, no en-
tanto, é aconselhável ler aten-
tamente o edital do concurso,
que está disponível para consul-
ta, gratuitamente, na FOLHA
DIRGIDA Online. Membros de

família de baixa renda inscritos
no CadÚnico têm direito à isen-
ção e podem solicitá-la até 20 de
novembro, também pelo ende-
dereço eletrônico da SMA-Rio.

Há ainda reserva de vagas para
portadores de deficiência (5%),
negros e índios (20%). Com a
publicação do Decreto
nº42.574, que cria uma comis-
são que ficará encarregada de
verificar a veracidade das auto-
declarações de negros e índios
nos concursos públicos da cidade
do Rio de Janeiro, a SMA-Rio
deverá liberar nos próximos dias
um complemento do edital do
concurso para professor de In-
glês.

As oportunidades estão distri-
buídas entre nove Coordenado-
rias Regionais de Educação
(CRE). A que possui a maior
oferta é a 10ª CRE, com 25 va-
gas. Ela abrange as localidades
de Santa Cruz, Paciência, Cos-

mos, São Fernando, Guaratiba,
Ilha de Guaratiba, Barra de Gua-
ratiba, Pedra de Guaratiba, Spe-
tiba e Jardim Maravilha.

A seleção contemplará provas
objetiva e discursiva (ambas no
dia 15 de janeiro), prática oral,
análise de títulos (ambas nos
dias 1º e 2 de abril), além de
curso de formação. A prova ob-
jetiva será composta por 50
questões, sendo 15 de Portugu-
ês e 35 de Conhecimentos Es-
pecíficos. Já a discursiva será
composta por uma questão.

Retificação - A SMA-Rio divul-
gou uma retificação alterando o
prazo de validade para dois anos,
podendo dobrar. Anteriormente,
o edital informava que seria de
um ano, prorrogável por mais
um.

DIREITO CONSTITUCIONAL

01 Dentre os princípios que devem ser obedecidos pela Admi-
nistração, um exige resultados positivos para o serviço público
e satisfatório atendimento às necessidades da comunidade
e de seus membros. Esse verdadeiro dever de boa adminis-
tração é o princípio da:

(a) impessoalidade. (b) legalidade.
(c) moralidade. (d) publicidade.
(e) eficiência.

02 O mandado de injunção é conferido aos indivíduos para que
eles:

(a) se defendam de atos ilegais ou praticados com  abuso do
poder, cabendo contra atos discricionários e vinculados.

(b) possam suprir uma omissão do Poder Público, no intuito de
viabilizar o exercício de um direito ou prerrogativa prevista
na Constituição Federal.

(c) tenham aceso às informações que o poder público ou enti-
dades de caráter público possuam a seu respeito.

(d) obtenham as garantias relacionadas à liberdade de   loco-
moção, ainda que afetadas apenas de modo reflexo, indire-
to ou oblíquo.

(e) tenham condições de dar notícia de fatos ilegais ou abusi-
vos ao Poder Público, para que este providencie as medidas
adequadas.

03 Em relação ao Conselho Nacional de Justiça, é correto afir-
mar:

(a) Junto a ele oficiarão o Procurador-Geral da República e o
Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil.

(b) Compõe-se de dezessete membros com mais de trinta e cin-
co e menos de sessenta e cinco anos de idade.

(c) Seus membros exercerão mandato de dois anos, vedada a
recondução.

(d) Será presidido pelo Ministro do Superior Tribunal de Justi-
ça.

(e) Seus integrantes serão nomeados pelo Presidente da Re-
pública, depois de aprovada a escolha por um terço do Con-
gresso Nacional.

04 Na ação popular,
(a) o autor visa a anulação de ato lesivo ao patrimônio público

ou de entidade de que o Estado participe.
(b) o autor pode ser qualquer pessoa, ainda que suspenso dos

seus direitos políticos.
(c) o Ministério Público pode assumir a defesa do ato impugna-

do ou dos seus autores.
(d) se o autor desistir da ação, qualquer cidadão ou o Ministé-

rio Público poderá promover o seu prosseguimento, desde
que o faça dentro de cento e vinte dias da publicação do
respectivo edital.

(e) da sentença que a julgar procedente cabe recurso de apela-
ção sem efeito suspensivo.

05 De acordo com a Constituição Federal e sem prejuízo do dis-
posto na legislação infraconstitucional pertinente, poderão
ser servidores públicos os

(a) brasileiros aprovados em concurso público, vedada, em qual-
quer caso, a participação de estrangeiros.

(b) estrangeiros aprovados em concurso público de provas ou
de títulos para preenchimento de, no máximo, um terço das
vagas.

(c) estrangeiros, desde que naturalizados, ou brasileiros apro-
vados em concurso de provas ou de títulos.

(d) brasileiros aprovados em concurso de provas ou títulos, dis-
pensado este requisito para o preenchimento de emprego
público.

(e) brasileiros e estrangeiros aprovados em concurso de pro-
vas ou de provas e títulos, que preencham os requisitos
estabelecidos em lei.

06 De acordo com a Constituição Federal, é vedada a acumula-
ção remunerada de cargos públicos, EXCETO, entre  outros
casos, a de:

(a) três cargos de professor, quando houver compatibilidade
de horário.

(b) um cargo de defensor público com um de professor, quando
houver  compatibilidade de horário.

(c) um cargo de defensor público com um de oficial de justiça,
quando houver compatibilidade de horário.

(d) um cargo de oficial de justiça com um emprego de auditor
fiscal.

(e) um cargo de defensor público com um emprego de procura-
dor autárquico.

07 Determinado servidor público estadual, quando conduzia ve-
ículo oficial, provocou acidente com outro veículo ao desres-
peitar a sinalização do semáforo (farol vermelho). O Estado,
responsabilizado civilmente, demandou o servidor para res-
sarcimento do prejuízo consubstanciado nos danos que in-
denizou. Essa medida, de acordo com o que dispõe a Cons-
tituição Federal, é:

(a) inconstitucional, pois somente o Estado responde objetiva-
mente pelos danos causados.

(b) constitucional, pois ao Estado é assegurado direito de re-
gresso em face do responsável nos casos de dolo ou culpa.

(c) inconstitucional, pois somente seria cabível o ressarcimen-
to no caso de dolo do servidor.

(d) constitucional, desde que tenha ficado comprovado dolo do
servidor.

(e) inconstitucional, pois o servidor teria que ter sido demanda-
do pessoalmente pela vítima, já que provocou o acidente.

08 Em tema de direitos e deveres individuais e coletivos asse-
gurados na Constituição Federal, é correto afirmar:

(a) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo durante o
dia, em caso de flagrante delito, ou durante a noite, por
determinação judicial para cumprimento de mandado de pri-
são, busca pessoal ou domiciliar.

(b) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo
a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento
de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores
e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio
transferido.

(c) São a todos assegurados, mediante o pagamento de taxas
judiciárias, o direito de petição aos Poderes Públicos em de-
fesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder e
a obtenção de certidões em repartições públicas, para de-
fesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse
pessoal.

(d) Será concedida a extradição de estrangeiro, por decisão ad-
ministrativa ou judicial, sempre que praticado crime político
ou de opinião.

(e) No caso de iminente perigo público comprovado, a autorida-
de competente poderá usar de propriedade particular, fican-
do isento o Estado de ulterior indenização, se houver dano.

09 Com relação aos princípios constitucionais da Administra-
ção Pública, considere:

I. A Constituição Federal proíbe expressamente que conste nome,
símbolo ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridade ou servidores públicos em publicidade de atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públi-
cos.

II. Todo agente público deve realizar suas atribuições com pres-
teza, perfeição e rendimento funcional.

As afirmações citadas correspondem, respectivamente, aos prin-
cípios da

(a) impessoalidade e eficiência.
(b) publicidade e moralidade.
(c) legalidade e impessoalidade.
(d) moralidade e legalidade.
(e) eficiência e publicidade.

10 Assinale a opção correta com relação à garantia constituci-
onal do habeas corpus.

(a) Ainda que já extinta a pena privativa de liberdade, é cabível
a utilização de habeas corpus para pedido de reabilitação
de paciente.

(b) Caso uma decisão de turma recursal de juizados especiais
criminais constitua ato coator da liberdade de locomoção de
um acusado, será cabível habeas corpus dirigido ao STJ.

(c) Caso a sentença penal condenatória emanada de juiz militar
imponha pena de exclusão de militar ou de perda de paten-
te, será cabível a utilização do habeas corpus.

(d) Caso ocorra, ao fim de um processo penal, a fixação de
pena de multa em sentença penal condenatória, ficará pre-
judicada a utilização do habeas corpus, haja vista a sua
destinação exclusiva à tutela do direito de ir e vir.

11 A Constituição Federal prevê que “ninguém será submetido
a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”. Esse
dispositivo de proteção abrange

(a) o racismo, somente se for praticado em concurso com a
violência física.

(b) apenas o sofrimento físico, único inerente à tortura.
(c) tanto o sofrimento físico como o mental.
(d) o sofrimento psíquico, apenas nos casos de discriminação

religiosa.
(e) a aplicação de castigo pessoal a alguém sob guarda, mes-

mo que não cause intenso sofrimento.

12 Um menor de um ano de idade, nascido no estrangeiro,
viajando com seus pais, também estrangeiros, fixou resi-
dência definitiva no Brasil, onde se alfabetizou na língua
portuguesa, única língua que fala. Casou-se com brasileira
nata e o casal já tem um filho brasileiro nato.

Nesse caso, quanto à nacionalidade, ele é
(a) estrangeiro, porque poderia ter optado pela nacionalidade

brasileira nos assentos de seu casamento e de nascimen-
to de seu filho, e não o fez.

(b) estrangeiro, porque não praticou nenhum ato voluntário que
importasse em aquisição de nacionalidade brasileira.

(c) brasileiro nato, porque o casamento com brasileira nata é
causa automática de aquisição de nacionalidade originária.

(d) brasileiro naturalizado, porque o nascimento de filho brasi-
leiro nato é causa automática de aquisição de nacionalida-
de derivada.

(e) brasileiro naturalizado, porque a alfabetização na língua por-
tuguesa é, no Brasil, causa automática de aquisição de
nacionalidade derivada.

13 Após diversas emendas à Constituição Federal, hoje (a)
os cargos em comissão não são mais de livre nomeação e
exoneração.

(b) os cargos, empregos e funções públicas também são aces-
síveis aos estrangeiros, na forma da lei.

(c) a autoridade competente pode determinar o prazo de vali-
dade do concurso público, até o máximo de três anos.

(d) é proibida a abertura de novo concurso público enquanto
não forem nomeados todos os concursados do concurso
anterior para cargo da mesma nomenclatura.

(e) as funções de confiança, de livre nomeação, podem ser
ocupadas por pessoas não ocupantes de cargo efetivo.

14 Em conformidade com a Constituição da República Federativa
do Brasil, é passível de imposição, dentre outras, a pena de:

(a) morte, em caso de guerra por agressão estrangeira.
(b) trabalhos forçados, com a anuência do presidiário.
(c) banimento, se houver tratado internacional.
(d) caráter perpétuo, nos casos de crime militares.
(e) privação da liberdade,

15 Ao preceituar que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, a Constitui-
ção Federal, consagra o princípio da:

(a) Isonomia. (b) Publicidade.
(c) Eficiência. (d) Moralidade.
(e) Legalidade.

16 A garantia constitucional usada para retificar informações
equivocadas a respeito do impetrante existentes em banco
de dados oficial denomina-se:

(a) habeas data; (b) habeas corpus;
(c) mandado de injunção; (d) mandado de segurança;
(e) ação popular.

17 O direito assegurado na Constituição de formular requeri-
mentos junto aos órgãos públicos para noticiar ilegalidade
ou abuso de poder denomina-se:

(a) direito de certidão; (b) direito de atestado;
(c) direito de petição; (d) direito à informação;
(e) direito ao processo.

18 Em relação aos direitos e garantias fundamentais, analise
as afirmativas a seguir enumeradas:

I. A Constituição não admite aplicação de pena de caráter
perpétuo.

II. A Constituição, em nenhuma hipótese, admite pena de morte.
III. O tráfico ilícito de entorpecentes é crime inafiançável.

São verdadeiras somente as afirmativas:
(a) I e II; (b) I e III;
(c) II e III; (d) I, II e III;
(e) nenhuma.

19 Em relação às normas constitucionais relativas aos servi-
dores públicos, analise as afirmativas:

I. O servidor público pode acumular dois cargos de profissio-
nal de saúde reconhecidos em lei.

II. O servidor público que praticar atos de improbidade admi-
nistrativa suportará, entre outras punições, a perda de direitos
políticos.

III. As funções de confiança serão destinadas exclusivamente
aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo.

As afirmativa(s) verdadeira(s) é/são somente:
(a) I; (b) II;
(c) III; (d) I e II;
(e) I e III.

20 Em relação à Administração Pública, levando-se em consi-
deração as normas constitucionais, analise as afirmativas
a seguir:

I. As autarquias, entidades que integram a Administração In-
direta, serão criadas por lei.

II. De acordo com a Constituição, a lei ordinária poderá criar
exceções ao princípio da licitação.

III. A responsabilidade objetiva do Estado, prevista na Consti-
tuição, aplica-se às pessoas jurídicas de Direito Privado,
prestadoras de serviços públicos.

São verdadeiras somente as afirmativas:
(a) I e II; (b) I e III;
(c) II e III; (d) I, II e III;
(e) nenhuma.

Gabarito
01 E - Artigo 37 da Constituição Federal de 88.
02 B – Artigo 5º, LXXI da Constituição Federal de 88.
03 A - Artigo 103-B da Constituição Federal de 88.
04 A – Artigo 5º, LXXIII da Constituição Federal de 88.
05 E – Artigo 37, I da Constituição Federal de 88.
06 C - Artigo 37, XVI da Constituição Federal de 88.
07 B – Artigo 37, § 6º  da Constituição Federal de 88.
08 B - Artigo 5º, XLV da Constituição Federal de 88.
09 A – Artigo 37,§ 1º da Constituição Federal de 88.
10 D - Artigo 5º, LXVIII da Constituição Federal de 88.
11 B - Artigo 5º, III da Constituição Federal de 88.
12 B - Artigo 12, II, b da Constituição Federal de 88.
13 B- Artigo 37, I da Constituição Federal de 88.
14 A - Artigo 5º, XLVII, a da Constituição Federal de 88.
15 E - Inciso II do art. 5º  da Constituição Federal de 88.
16 A – Artigo 5º, LXXII da Constituição Federal de 88.
17 C - Artigo 5º, XXXIV, a da Constituição Federal de 88.
18 B - Artigo 5º, XLVII, b e inciso XLIII da Constituição Federal de

88.
19 E - - Artigo 37, XVI, c e 37, V da Constituição Federal de 88.
20 D – Artigo 37 da da Constituição Federal de 88.
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Tanguá abre concurso para
todos os níveis. Até R$3.973

SSSSSELEÇÃOELEÇÃOELEÇÃOELEÇÃOELEÇÃO     | Opor tunidades são para diversos cargos

São 84 vagas,
com prazo até 18 de
dezembro pelo
site da MS Concursos

Auditor do TCM-Rio requer
tempo e grande dedicação

GGGGGANHOSANHOSANHOSANHOSANHOS     | Graduados em qualquer área têm remuneração de R$17.931

É preciso estudar
mais de dez matérias,
e concurso está
previsto para 2017

Resultado pode sair até esta sexta

Veja orientação para a discursiva

MMMMMAGISTÉRIOAGISTÉRIOAGISTÉRIOAGISTÉRIOAGISTÉRIO     |

Rio das Ostras
deve contratar
temporários

Nilópolis: últimos dias
para 130 vagas de 1º grau

CCCCCRONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMA     | Prova será em 11 de dezembro

Interessados devem
efetuar cadastro pelo
site da FunRio até
esta quinta, dia 24

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições: funrio.org.br
Posto: Centro Municipal de Informática,
Praça Paulo de Frontin, 43,  Centro -
Nilópolis - RJ

Câmara de Nilópolis
adia provas objetivas

MMMMMOTIVOOTIVOOTIVOOTIVOOTIVO     | Outros exames ocorrerão no mesmo dia

SERVIÇO
Cronograma retificado:
www.folhadirigida.com.br

Falta pouco para a prova discur-
siva do concurso para técnico de
controle externo do Tribunal de
Contas do Município do Rio de
Janeiro (TCM-Rio), agendada
para 11 de dezembro. Apesar dis-
so, milhares de candidatos ainda
têm dúvidas sobre como será esse
exame, cujo objeto de avaliação
será Redação Oficial. O TCM-Rio
esclareceu que as duas questões
contarão com casos práticos, e os
candidatos deverão respondê-las
fazendo um memorando ou uma
ata, por exemplo.

Os concorrentes terão quatro
horas para realizar a prova, que
proporcionará, no total, 60 pon-
tos. Cada questão valerá 30, e
será aprovado quem conseguir
36. Farão a avaliação os aprova-
dos na objetiva até a 360ª posi-
ção (260ª na ampla concorrên-
cia, 80ª na lista de negros e ín-
dios e 20ª na de deficientes),
considerando os empates.

A hora, portanto, é de se pre-
parar. Todavia, muitos candida-
tos estão estudando de maneira

errada, como se fossem fazer uma
redação dissertativa. Como serão
duas questões discursivas, sobre
Redação Oficial, os concorren-
tes precisam exercitar a elabora-
ção de textos oficiais, conforme
recomenda o professor Pedro
Henrique, de Língua Portuguesa.

“O candidato deve estudar

bastante o Manual de Redação
Oficial do Município do Rio de
Janeiro. Como há pouco tempo
para a prova discursiva, sugiro
que o concorrente elabore pelo
menos um tipo de cada docu-
mento oficial (ata, memorando,
ofício, entre outros), observan-
do os detalhes de formatações”,
aconselhou.

O especialista, que corrige
textos discursivos para esse con-
curso, ajudando os candidatos,
destacou que o segredo para ir
bem nessa prova é treinar. Por
isso, o ideal é fazer um texto ofi-
cial por dia, seja ele um memo-
rando, uma ata ou um ofício.

“Revise também alguns concei-
tos gramaticais, para evitar erros
em relação ao emprego correto
da Língua Portuguesa, de acordo
com a norma culta. Memorize os
pronomes de tratamento que es-
tão no manual, pois você, certa-
mente, os usará no seu texto. O
segredo é treinar, pois só se apren-
de a escrever escrevendo. A prá-
tica é fundamental”, orientou.

A Prefeitura de Tanguá (RJ),
cidade próxima a Itaboraí e
Rio Bonito, liberou o edital de
um novo concurso, que visa ao
preenchimento de 84 vagas. A
oferta contempla todos os ní-
veis de escolaridade, e as re-
munerações variam de
R$996,43 a R$3.973,45, inclu-
indo o auxílio-alimentação,
de R$100. Alguns cargos tem
adicionais, como os de peri-
culosidade, insalubridade ou
por serviço extraordinário.

Os interessados podem se
inscrever até 18 de dezembro,
no site da MS Concursos, or-
ganizadora. A taxa é de R$60
- para nível fundamental -,
R$70 - para médio e médio/
técnico - e R$100 - para gra-
duados. A avaliação ocorrerá
por meio de provas objetivas
(marcadas para 22 de janeiro)

e análise de títulos (para quem
concorrer às vagas de profes-
sor). Todos os aprovados terão
garantia de estabilidade, por
conta do regime estatutário. A
validade é de dois anos, pror-
rogáveis por igual período.

No nível fundamental, as
vagas são para agente adminis-
trativo (2), auxiliar de consul-
tório dentário (1) e monitor
de alunos (3), todos com re-
muneração de R$996,43 e
carga de trabalho de 40 horas
semanais. No nível médio, as
oportunidades são para profes-
sor I de ensino fundamental
(8) e professor I de ensino
infantil (14), cargos com re-
muneração de R$1.428,04 e
exigência de ensino médio na
modalidade Normal ou For-
mação de Professores. Para o
médio/técnico, há cargos
como técnico de enfermagem
(5), agrícola (1) e de labora-
tório (1).

Já para os graduados, as chan-
ces são para assistente social (1),
contador (1), engenheiro civil

(1), farmacêutico (1), fiscal de
tributos (1), psicólogo (1), sa-
nitarista (1), terapeuta ocupa-
cional (1), médico (21) profes-
sor II (de Artes, Ciências, Edu-
cação Física, Geografia, Histó-
ria, Inglês, Português e Matemá-
tica), com remunerações de até
R$3.973,45.

A prova objetiva conterá
questões de Português, para to-
das as escolaridades, além de
Matemática e Conhecimentos
Gerais para ensino funda-
mental, Matemática, Informá-
tica Básica, Conhecimentos
Gerais e Específicos para ní-
veis médio e médio/técnico e
Raciocínio Lógico, Informáti-
ca Básica, Conhecimentos
Gerais e Específicos para pro-
fissionais de nível superior. O
exame será composto por 20,
30 e 40 questões, respectiva-
mente, para 1º, 2º e 3º graus
e valerá 50 pontos para todos.

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições: www.msconcursos.com.br

Última chance para inscre-
ver-se no concurso da Prefeitu-
ra de Nilópolis, na Baixada Flu-
minense, destinado ao preen-
chimento de 130 vagas no car-
go de agente comunitário de
saúde. Os concurseiros interes-
sados devem se cadastrar no site
da FunRio, organizadora, até
esta quinta-feira, dia 24, desde
que tenham o ensino funda-
mental completo e morem em
Nilópolis até o último dia 4.

Os vencimentos iniciais são
de R$1.014, para carga de 40
horas semanais. Para se candi-
datar, é preciso preencher a fi-
cha e, em seguida, imprimir o
boleto e pagar a taxa, de R$60,
em qualquer banco, lotérica ou
Correios, até o dia 24.

A prova objetiva, marcada para
11 de dezembro, com duração de
três horas, terá 30 questões, sen-
do 20 de Português e dez de Raci-

ocínio Lógico, valendo 80 pontos.
Para o candidato ser aprovado, pre-
cisará conseguir 12 pontos na pri-
meira disciplina e quatro na segun-
da. Os gabaritos preliminares se-
rão liberados em 12 de dezembro,
aceitando-se recursos no dia 14. A
divulgação do gabarito definitivo
e do resultado dos recursos acon-
tecerá no dia 16 do mesmo mês.

No dia da prova, os participan-
tes deverão entregar seus títulos,
que valerão até 20 pontos, em
envelope lacrado, seguindo todas
as instruções contidas no item 10
do edital de abertura de inscri-
ções, que pode ser consultado na
FOLHA DIRIGIDA Online. Em
28 de dezembro será divulgado
o resultado final do concurso. A
validade do mesmo é de um ano,
podendo dobrar. Todos os apro-
vados serão contratados pelo re-
gime da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT).

Presidente da comissão res-
ponsável pelo concurso de téc-
nico de controle externo do Tri-
bunal de Contas do Município
do Rio de Janeiro (TCM-Rio), o
procurador José Ricardo Parreira
de Castro informou que o resul-
tado final da prova objetiva sai-
rá até esta sexta-feira, dia 25, ou
no início da próxima semana.
Perguntado sobre a divulgação
das justificativas dos gabaritos,
o procurador informou que ain-
da está apurando essa possibili-
dade junto ao IBFC.

“O resultado final sairá até
o fim desta semana ou, no má-
ximo, no início da próxima,
pois temos a prova discursiva
para aplicar no dia 11 de dezem-
bro. Quanto à divulgação das
justificativas dos gabaritos,
ainda não tive resposta do
IBFC”, assinalou.

Candidatos e especialistas em
concursos pedem ao TCM-Rio
e ao IBFC a liberação dessas jus-

tificativas, para que possam en-
tender o porquê das respostas de
cada questão e, sobretudo, o
motivo de as questões 5 de Por-
tuguês e 57 de Direito Adminis-
trativo, (numeração da prova do
tipo A) não terem sido anuladas.
Em Português, segundo os pro-
fessores, há duas respostas cor-
retas (A e D), e em Direito Ad-
ministrativo, de acordo com os
especialistas, o tema cobrado,
que é desapropriação, não cons-
tava no programa do concurso.

Os candidatos que se sentiram
prejudicados com a não anula-
ção da questão de Direito Admi-
nistrativo podem entrar com
ações judiciais, segundo o advo-
gado especializado em concur-
sos públicos Bernardo Brandão.
“Além de uma jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Rio, que
proíbe a cobrança em concursos
de conteúdos que não constem
no programa, há uma decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF)

justamente sobre isso. Contudo,
o fato de o conteúdo cobrado
estar ou não no programa é muito
relativo, pois ele pode estar in-
serido em um parte abrangente,
o que poderá ser a defesa da ban-
ca”, esclareceu.

No dia 5 do próximo mês, o
TCM-Rio convocará os 360
aprovados na prova objetiva
(considerando os empates)
para a avaliação discursiva.
Esse exame, com questões de
Redação Oficial, está agenda-
do para o dia 11 do próximo
mês. O concurso visa a preen-
cher 18 vagas imediatas, e tam-
bém resultará em cadastro de
reserva, com grande expecta-
tiva de utilização. A remune-
ração inicial do técnico, que
exige o nível médio, é de
R$9.013,36, chegando a
R$11.722,96 após três meses.

SERVIÇO
Resultado final:
www.folhadirigida.com.br

Dedicação. Essa é a palavra-
chave para quem sonha com
uma vaga de auditor de contro-
le externo do Tribunal de Con-
tas do Município do Rio de Ja-
neiro (TCM-Rio), cargo destina-
do a graduados em qualquer área
e com ganhos de R$17.931,45.
Isso porque é preciso estudar
mais de dez matérias para a dis-
puta, agendada para o segundo
semestre de 2017.

Tendo por base o último concur-
so, de 2010, deverão ser propostas
duas provas objetivas, sendo a pri-
meira sobre Português (20 ques-
tões), Auditoria (dez), Contabilida-
de Geral (dez), Contabilidade Pú-
blica (dez), Matemática Financei-
ra (dez) e Raciocínio Lógico (dez).

A outra avaliação deverá ver-
sar sobre Direito Administrati-
vo (20), Direito Constitucional
(15), Direito Financeiro (15),
Noções de Informática (cinco),
Instrumentos de Controle Exter-
no (dez) e Ética do Servidor na
Administração Pública (cinco).
Essas disciplinas deverão ser
cobradas novamente, e os inte-
ressados devem estudá-las.

A ideia do presidente do
TCM-Rio, Thiers Montebello, ao
divulgar o concurso, foi justa-
mente dar bastante tempo de
preparação aos interessados.
Segundo ele, serão oferecidas,
inicialmente, 13 vagas, e tam-
bém será formado um cadastro
de reserva. Essa oferta tende a
aumentar, pois, até a abertura do
concurso, novas aposentadori-
as deverão surgir. A abertura da
seleção, segundo Thiers Monte-
bello, acontecerá após a conclu-
são do concurso de técnico.

Como o resultado dessa dis-
puta está programado para 13 de
fevereiro do ano que vem, o
concurso deverá ficar para o
segundo semestre. O presiden-
te já estuda como viabilizar os
recursos orçamentários. A re-
muneração inicial do cargo é de
R$13.867,05, considerando ven-
cimento de R$1.609,05, gratifi-
cação de controle externo de
R$11.290 e auxílio-alimentação
de R$968.

Após três meses, o valor sobe
para R$17.931,45, pois são so-
mados os encargos especiais de
R$4.064,40. O regime de con-
tratação é o estatutário (estabi-
lidade). Há direito ainda a um
pacote de benefícios. São ofere-
cidos auxílios-saúde (até
R$1.200), creche (R$1.129), a
quem tem dependentes de até
6 anos, e educação (R$1.129),
para os servidores com depen-
dentes de até 17 anos.
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Embora a previsão fosse anun-
ciar a organizadora no último dia
11, a Prefeitura de Rio das Ostras,
na Região dos Lagos do Rio, ain-
da segue indefinida a instituição
que irá aplicar as provas objeti-
vas. Em virtude desse atraso, a
programação de divulgar o edi-
tal este mês está descartada.

A presidente da comissão do
concurso, Rozelene Salgado, não
quis dar uma nova previsão de
quando a organizadora será es-
colhida e quando edital será pu-
blicado. Provavelmente, as pro-
vas não ocorrerão mais este ano,
como era desejo da prefeitura.

Como há grande necessidade
de professores, Rozelene Salga-
do informou que, para suprir
essa urgência, deverá ser aberto
um processo seletivo para con-
tratação de docentes temporá-
rios, para que o início letivo de
2017 não seja prejudicado.

Como informou a presidente,
os contratos temporários dos
professores atuais não podem
mais ser prorrogados, e por isso,
esses profissionais não podem
mais ser aproveitados. Indepen-
dentemente do processo seleti-
vo para professores, a comissão
continuará trabalhando nos pre-
parativos concurso para 1.341
vagas efetivas em diversos cargos.
Os concursados do magistério
deverão substituir os novos tem-
porários, cujos contratos deverão
ter duração de seis meses.

As 1.341 vagas do concurso
para efetivos contemplará diver-
sos cargos de todos os níveis de
escolaridade. As oportunidades
serão para as áreas da Saúde
(713), Educação (500) e Admi-
nistrativa (128), em funções
como auxiliar e agente adminis-
trativos, professor, médico, psi-
cólogo, biólogo, farmacêutico,
maqueiro, assistente social, au-
xiliar de laboratório, técnico em
Enfermagem, nutricionista, téc-
nico de radiologia, terapeuta
ocupacional, técnico químico,
odontólogo, entre outras fun-
ções. As cargas de trabalho va-
riam entre 20, 24, 25, 30 e 40
horas semanais, com ganhos de
até R$2.939,41.

Pelo projeto básico do concur-
so, documento enviado às orga-
nizadoras, as taxas serão de R$40
para cargos do nível fundamen-
tal, R$50 para médio e médio/
técnico e R$70 para o superior.
Além de provas objetivas, que
serão aplicadas no município de
Rio das Ostras, a seleção conta-
rá com avaliação de títulos.

Atenção candidatos do con-
curso da Câmara de Nilópolis,
na Baixada Fluminense: por
determinação da própria Câma-
ra, a prova objetiva, que seria
aplicada neste domingo, dia 27,
foi adiada. De acordo com co-
municado divulgado pelo órgão,
o motivo principal foi o fato de
outras provas estarem ocorren-
do na mesma data.

Além disso, as ocupações dos
estabelecimentos de ensino por
alunos, em protesto às medidas
propostas pelo governo federal,
também contribuiu para o adi-
amento da avaliação. Assim que
o novo cronograma for divulga-
do pelo Inesap, organizador,
poderá ser consultado na FO-
LHA DIRIGIDA Online.

A priva objetiva será compos-
ta por 50 questões, distribuídas
pelas disciplinas de Português
(12), Legislação (15), Informá-
tica (cinco), Conhecimentos
Gerais (oito) e Específicos (10),
para todas as funções. Os apro-
vados na primeira fase passarão
ainda por uma investigação so-

cial, por exame médico e está-
gio probatório.

A nota final de cada candida-
to será calculada pela soma de
todas as notas obtidas por dis-
ciplina, multiplicando-as por
seus respectivos pesos, que po-
dem ser conferidos no item 12
do edital de abertura. O concurso,
que possui 12.272 inscritos, visa
à contratação 161 servidores em
cargos de todos os níveis de es-
colaridade, sendo 91 para cha-
mada imediata e 70 para forma-
ção de cadastro de reserva.

Entre as carreiras oferecidas
estão técnico legislativo parla-
mentar, técnico em web, agen-
te administrativo, agente legis-
lativo, técnico legislativo, entre
outros. A concorrência por car-
go ainda não foi divulgada. Os
aprovados serão contratados pelo
regime estatutário, que garante
estabilidade. A validade da sele-
ção será de dois anos, prorrogá-
vel pelo mesmo período.

Belford Roxo: 40 mil esperam
pela retomada do concurso

PPPPPENDÊNCIAENDÊNCIAENDÊNCIAENDÊNCIAENDÊNCIA     | Prosseguimento depende de decisão final da Justiça

O concurso da Prefeitura de
Belford Roxo para 2.534 vagas
em cargos de todos os níveis
segue suspenso provisoriamente
para a frustração dos 41.572 ins-
critos na seleção.

A retomada da seleção, caso
aconteça, dificilmente se dará
ainda este ano, já que depende

da decisão final (análise do mé-
rito) da Justiça sobre a ação po-
pular que pede o cancelamento
do concurso. A decisão, porém,
não tem prazo para acontecer.

E a partir do ano que vem, a
decisão de continuar buscando
reverter a suspensão do concur-
so na Justiça caberá ao novo

prefeito de Belford Roxo, o de-
putado estadual Waguinho, eleito
em segundo turno.

Nas últimas semanas, a Justi-
ça já negou dois recursos visan-
do ao prosseguimento da sele-
ção, um da organizadora do
concurso, a Consulpam, e outro
da própria prefeitura.
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Macacu inscreve para 2º grau. Até R$1.355
GGGGGUUUUUARDARDARDARDARDAAAAA M M M M MUNICIPUNICIPUNICIPUNICIPUNICIPALALALALAL     | Ofer ta do concurso é de 150 oportunidades para ambos os sexos, com estabilidade

Oportunidade
também para jovens
residentes em
municípios próximos

SERVIÇO
Inscrições - internet:
www.faepol.com.br
Inscrições - postos: Cachoeiras de
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Centro de Cachoeiras de Macacu; Rio
de Janeiro - Avenida Almirante Barroso,
nº 63, sala 1107 – Centro – Rio de
Janeiro.

 

CONTEÚDO 
Nº DE 

QUESTÕES 

PONTOS 
POR 

QUESTÃO 

TOTAL 
EM 

PONTOS 

MÍNIMO DE PONTOS 
PARA NÃO 

ELIMINAÇÃO POR 
CONTEÚDO/GRUPO 

MÍNIMO DE 
PONTOS PARA 

NÃO ELIMINAÇÃO 
NO TOTAL DA 

PROVA 

Língua Portuguesa 10 1,5 15 1,5 

30 

Raciocínio Lógico 
Matemático 

10 0,75 7,5 0,75 

Noções de 
Legislação 

30 1,25 37,5 1,25 

Conhecimentos 
Gerais 

10 1,0 10 1,0 

Redação 1 - 30 - 10 

Quadro de provas

Confira como será a seleção

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições: www.ibfc.org.br/concurso/
concurso_selecionado/301

A Prefeitura de Cachoeiras de
Macacu, na Região Metropoli-
tana do Rio de Janeiro, divulgou
o edital do concurso para 150 va-
gas de guarda municipal (135
para homens e 15 para mulhe-
res), cargo que exige o nível
médio completo e altura míni-
ma de 1,60m (homens) ou
1,55m (mulheres). Não há limi-
te de idade. A função proporci-
ona remuneração inicial de
R$1.161,60, podendo chegar a
R$1.355,20 no início da carrei-
ra. O regime de contratação é o
estatutário, com estabilidade,
portanto.

A seleção é boa oportunidade
para jovens que buscam o primei-
ro emprego. Devem atentar para
ela não só os moradores de Ca-
choeiras de Macacu, mas tam-
bém quem reside nas cidades pró-
ximas, como Itaboraí, Rio Boni-
to, Teresópolis e Nova Friburgo,
além de São Gonçalo, Niterói e
Rio de Janeiro. O que facilita a
concorrência de quem não mora
em Cachoeiras de Macacu é a
carga de trabalho flexível.

Os guardas cumprem 40 horas
semanais ou atuam em regime de
escala, de 24 horas de trabalho por

72 de folga. A remuneração ini-
cial do guarda é composta por ven-
cimentos de R$968 e adicional de
insalubridade de R$193,60 (20%
do salário-base). Esse valor pode-
rá chegar a R$1.355,20, no início
de carreira, pois o adicional de in-
salubridade pode ser de até 40%
do salário-base (R$387,20).

No ápice da carreira, com 16
anos de serviço, os ganhos men-
sais mínimos são de 2.829,54
(vencimentos de R$1.886,36,
30% de adicional de triênio de R$
565,91 e o adicional de risco de
vida de 20% no valor de
R$377,27). Os servidores têm
direito ainda a adicional notur-
no (calculado sobre o valor da hora
normal, acrescido de 20%. Para
isso, o guarda precisa trabalhar em
horário compreendido entre 22h
e 6h). É oferecida também grati-
ficação por serviço insalubre (nos
casos em que o servidor em exer-
cício esteja exposto a risco). Ela
incide sobre o vencimento base
de no mínimo 20%, dependen-
do do grau, podendo chegar a
40%. Serão oferecidos ainda au-
xílios-alimentação e transporte,
sendo que esses dois dependem
de regulamentação.

INSCRIÇÕES SEGUEM
ATÉ 18 DE DEZEMBRO

Os interessados já podem se
inscrever, no site da Faepol, or-
ganizadora, até 18 de dezem-

bro. Quem não tem acesso à
internet pode se cadastrar nos
postos: um no Centro do Rio
de Janeiro e o outro no Cen-
tro de Cachoeiras de Macacu.
Após realizar a inscrição, o
candidato precisa retirar o bo-
leto para pagamento da taxa de
R$80. Esse boleto, porém, só es-
tará disponível a partir das 14h
desta quarta, 23, na página ele-
trônica da organizadora.

Membros de família de bai-
xa renda, inscritos no CadÚni-
co, podem pedir a isenção da taxa
até esta terça, 22. Para isso, é pre-
ciso protocolar ficha de inscri-
ção e documentos (veja no su-
bitem 9.3.1 do edital) nos pos-
tos de atendimento ou enviá-los,
via Sedex, à Faepol.

Os resultados dos pedidos de
isenção estão programados para
serem liberados no dia 8 do pró-
ximo mês. O concurso de guar-
da municipal, que também visa
à formação de cadastro de re-
serva, tem validade de dois anos,
prazo que poderá ser prorrogado
por igual período. Cachoeiras
de Macacu fica a 95 quilôme-
tros da capital fluminense.

Os candidatos às vagas de
guarda municipal de Cacho-
eiras de Macacu serão subme-
tidos a prova objetiva, redação,
teste de aptidão física e avali-
ação psicológica. Haverá ain-
da um curso de formação, cujo
edital de convocação está pro-
gramado para sair em 27 de
abril.

A objetiva e a redação estão
agendadas para 8 de janeiro,
com duração de três horas e
meia. Na primeira, serão pro-
postas 60 questões, sendo dez
de Língua Portuguesa, dez de
Raciocínio Lógico Matemáti-
co, dez de Conhecimentos
Gerais e 30 de Noções de Le-
gislação. Será aprovado quem
conseguir, pelo menos, 30
pontos no total da prova, além
de 1,5 em Português, 0,75 em
Raciocínio Lógico Matemáti-
co, 1,25 em Noções de Legis-
lação e um em Conhecimen-
tos Gerais.

A redação deverá ter de 20
a 30 linhas, e será aprovado
quem conseguir dez dos 30
pontos. Serão corrigidos tex-
tos de 750 aprovados na ava-
liação objetiva. O edital e os
conteúdos programáticos do
concurso, além de simulado
especial, para ajudar nos estu-

dos, estão em edição ex-
tra da FOLHA DIRIGI-
DA, nas principais ban-
cas. O edital também
está disponível na FO-
LHA DIRIGIDA Online.

O resultado prelimi-
nar da prova objetiva
sairá em 19 de janeiro,
e o provisório da reda-
ção, em 9 de fevereiro.
A nota final da objetiva
está prevista para 26 de
janeiro, e a da redação,
para 21 de fevereiro. Em
7 de março sairá a con-
vocação para o teste de ap-
tidão física, agendado
para 12 de março. A ava-
liação psicológica aconte-
cerá em 25 e/ou 26 de
março, e a lista final de
aprovados sairá em 25 de
abril.

Quem tem interesse em tra-
balhar na Secretaria de Assistên-
cia Social e Direitos Humanos
(SASDH) da Prefeitura de Nite-
rói, na Região Oceânica do Rio
de Janeiro, pode se inscrever no
processo seletivo simplificado da
pasta, cujas inscrições, somente
presenciais, acabam na próxima
sexta-feira, dia 25. A seleção des-
tina-se a contratar, temporaria-
mente, 197 aprovados (incluin-
do deficientes).

Os candidatos com o nível
médio completo poderão dispu-
tar 22 vagas de auxiliar adminis-
trativo, seis de digitador e a 40
de educador social. Para quem
tem, além do 2º grau, experiên-
cia, há mais três oportunidades
de conselheiro químico. Assis-
tente social (80 ofertas), psicó-
logo (35) e técnico de nível su-
perior (dez) são as carreiras ofe-
recidas para aqueles que conclu-
íram a graduação.

Nos dois primeiros casos, a for-
mação tem de ser na área, ao passo
que para técnico é preciso 3º grau

Niterói: inscrição sem
taxa para 2º e 3º graus

RRRRREGIÃOEGIÃOEGIÃOEGIÃOEGIÃO O O O O OCEÂNICACEÂNICACEÂNICACEÂNICACEÂNICA     | Vagas na Assistência Social

Prazo acaba já
nesta sexta-feira,
dia 25, para 197
vagas temporárias

em curso de Ciências Humanas
ou Ciências Sociais Aplicadas. Já
a disputa por uma vaga de psicó-
logo exige ainda registro no Con-
selho Regional de Psicologia
(CRP). Os salários oscilam de
R$806,06 a R$1.411,19, de acor-
do com o cargo.

Admitidos por um ano, poden-
do chegar a dois, os temporários
atuarão, por exemplo, nos centros
de acolhimento Florestan Fer-
nandes, Lélia Gonzales e Arthur
Bispo do Rosário; na assessoria dos
conselhos tutelares; no Centro de
Referência de Assistência Social
(CRAS); e no Centro Especializado
para População em Situação de
Rua (Centro Pop).

No ato do cadastro, na sede da
secretaria (das 9h às 12h e das
13h às 17h, nos dias úteis), será
preciso entregar os títulos e o cur-
rículo, bem como documentos
como original e cópia da identi-
dade, CPF, comprovante de re-
sidência e PIS/Pasep, além de
uma foto 3x4 recente. Essa será
a única fase do processo seleti-
vo, que não tem cobrança de taxa
de inscrição.

SERVIÇO
Inscrições:Rua Coronel Gomes Machado,
281 Centro, Niterói, Rio de Janeiro

Técnicos de enfermagem e as-
sistentes administrativos têm
oportunidades em uma organi-
zação social (OS) parceira da
Prefeitura do Rio de Janeiro, o
Centro de Estudos e Pesquisas
28 (CEP 28), que está com ins-
crições abertas para processo se-
letivo simplificado. Há vagas
imediatas (em ampla concor-
rência e também para negros,
índios e deficientes) mais ca-
dastro de reserva.

A princípio serão admitidos
três assistentes, por tempo de-
terminado, além de 20 técnicos
de enfermagem, com exigência
de registro no Conselho Regio-
nal de Enfermagem (Coren). A
primeira função é de nível mé-
dio e tem jornada de trabalho
de 40 horas e salário de
R$1.577,10. Já a segunda pede
formação técnica específica,
para carga de 30 horas semanais
e vencimentos de R$1.591,98 -
compostos por R$1.415,98 de
salário-base e R$176 de adici-
onal de insalubridade.

O IBFC é o organizador da se-
leção, que recebe as inscrições,
no site, até 14 de dezembro. Na

Áreas de enfermagem e
apoio no Rio: até R$1.591

CCCCCRONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMA     | Prova será em 29 de janeiro

Seleção é para 23
vagas imediatas e
temporárias, mais
cadastro de reserva

página eletrônica da banca tam-
bém consta o boleto para o pa-
gamento da taxa, de R$50 para
ambos os cargos. A participa-
ção no processo seletivo só será
validada quando o candidato
quitar esse valor, visto que o
prazo de isenção já acabou.

A seleção será composta so-
mente por provas objetivas, que
terão três horas de duração e se-
rão aplicadas na capital flumi-
nense. No dia 29 de janeiro de
2017, os participantes precisarão
responder a 40 perguntas, sen-
do dez de Português, cinco de Ma-
temática, cinco de Conhecimen-
tos de Informática e 20 de Co-
nhecimentos Específicos para os
assistentes; e cinco questões de
Língua Portuguesa, cinco de Po-
líticas e Programas de Saúde do
Brasil e 30 de Conhecimentos
Específicos para os técnicos.

O CEP 28 é quem fará as con-
tratações, e não a Prefeitura do Rio,
pelo prazo inicial de 45 dias, que
pode ser prolongado por igual
período. O processo seletivo tem
prazo de validade de um ano,
podendo dobrar. A lotação dos
contratados será no Hospital da
Mulher Mariska Ribeiro, em Ban-
gu, e no Projeto Cegonha.

SERVIÇO
Cartões:
www.ibeg.org.br

Neste domingo, dia 27, será
aplicada a prova objetiva do
concurso para a Prefeitura de
Nova Iguaçu, na Baixada Flu-
minense. A avaliação terá du-
ração de cinco horas, ocorren-
do das 14h às 17h. A recomen-
dação é para que os candida-
tos cheguem ao local de pro-
va, informado no cartão, com
uma hora de antecedência, ou
seja, às 13h.

Além disso, todos precisam
levar um documento de iden-
tificação original (Carteira
Nacional de Habilitação  com
foto, Passaporte, Carteira de
Trabalho ou as carteiras expe-
didas por Ordens ou Conse-
lhos) e caneta esferográfica
azul ou preta, fabricada em
material transparente.

É aconselhável que o candi-
dato conheça seu local de prova
com antecedência, para evitar
imprevistos, além de calcular
o tempo de deslocamento da
sua residência até o local, além
de optar pelo meio de trans-
porte mais fácil até a localida-
de. A prova será composta por
30 questões, versando sobre

Nova Iguaçu aplica
provas no domingo, 27

DDDDDAAAAATTTTTAAAAA     | Gabaritos saem no dia seguinte ao do exame

Avaliação terá
duração de cinco
horas, ocorrendo
das 14h às 17h

Português (dez), Primeiros
Socorros (seis), Informática
(quatro) e Legislação Ambien-
tal (dez). O gabarito será di-
vulgado no dia 28, cabendo re-
cursos nos dias 29 e 30, no site
do Ibeg. O resultado definiti-
vo será liberado em 21 de de-
zembro.

Serão aprovados nesta etapa
os candidatos que obtiverem
aproveitamento acima de 50%
em cada disciplina e média
superior a 60% dos pontos do
total do exame. Em seguida, os
candidatos passarão ainda por
provas de aptidão física e de
títulos/experiência, em datas
a serem definidas. A nota final
do concurso será composta
pelo resultado da prova obje-
tiva, de títulos/experiência e
aptidão física, em ordem de-
crescente da pontuação obtida.

A prefeitura oferece 60 vagas
para o cargo de agente ambi-
ental, que exige apenas o ní-
vel médio, e tem vencimento
de R$1.367,09, para carga de
36 horas semanais. O prazo de
validade do concurso é de dois
anos, pondendo prorrogar por
igual período. As contratações
ocorrerão pelo regime estatu-
tário (estabilidade).
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Educação

Colégio Realengo
prestou homenagem
aos participantes
do projeto de 2016

PPPPPRRRRROJETOJETOJETOJETOJETOOOOO R R R R REDEDEDEDEDAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO 20 20 20 20 201111166666 | Pais, alunos e professores celebraram o sucesso do projeto na quadra do Colégio Realengo

Alunos receberam livros em tarde de festa

Estadual 2017:
cartão disponível
só até quarta, 23

O Vestibular Estadual 2017,  que
reúne a Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (Uerj),  a Fundação
Centro Universitário Estadual da
Zona Oeste (Uezo) e de Formação
de Oficiais da Academia de Bom-
beiro Militar D. Pedro II, do Corpo
de Bombeiros Militar do Estado do
Rio de Janeiro (ABM D. PedroII/
CBMERJ), já liberou a impressão
dos cartões informativos da segun-
da etapa do processo seletivo.

Os vestibulandos que foram
aprovados para se submeter aos
exames discursivos já podem aces-
sar o site da Coordenação do Ves-
tibular para imprimir o documen-
to, que dará acesso aos locais de
aplicação do exame, marcado para
o dia 11 de dezembro. Os cartõrs
ficarão disponíveis para impres-
são somente até esta quarta-fei-
ra, dia 23 de novembro.

Os vestibulandos serão subme-
tidos a duas provas específicas, de
acordo com o curso de graduação
escolhido, e uma prova de Portu-
guês Instrumental e Redação.

A nota obtida no exame de qua-
lificação será acrescida à nota do
exame discursivo. Os candidatos
que alcancaram conceito A rece-
berão 20 pontos. Os que conse-
guiram conceito B receberão 15
pontos. Já os que conseguiram
conceitos C e D receberão, na
ordem, dez e cinco pontos.

O resultado final do exame de
admissão de novos alunos da Uerj
será divulgado no dia 18 de dezem-
bro. Já para a Uezo, o resultado será
divulgado no dia 18 de fevereiro de
2017, e os inscritos na ABM Pedro
II/CBMERJ poderão consultar o re-
sultado da avaliação discursiva no
dia 23 de dezembro.

Para o CBMERJ, serão oferecidas
50 vagas para o ano letivo de 2017.
Nessa oportunidade, o calendário
será diferenciado a partir da pró-
xima etapa. Os inscritos e classifi-
cados nesse concurso serão subme-
tidos a etapas específicas forma-
das por exame físico, exame de saú-
de, pesquisa documental e pesquisa
social. A apresentação para os exa-
mes específicos será feita a partir
do dia 27 de dezembro.

Rede estadual abre prazo
na próxima quinta, dia 24

MMMMMAAAAATRÍCULASTRÍCULASTRÍCULASTRÍCULASTRÍCULAS     | Todo do processo será feito pela internet

Renovações de
matrículas entre
17 de novembro
e 9 de dezembro

Etam abre inscrições
na segunda-feira, dia 28

EEEEENSINONSINONSINONSINONSINO    TÉCNICOTÉCNICOTÉCNICOTÉCNICOTÉCNICO     | Oferta inicial de 60 vagas

A entrega dos livros do Pro-
jeto Redação 2016 no Colégio
Realengo foi realizada no últi-
mo dia 16 de novembro. O pro-
jeto é resultado de uma parce-
ria entre o colégio, a Bibliote-
ca Nacional e a FOLHA DIRI-
GIDA. Pais, alunos e professo-
res se reuniram na quadra da
escola para prestigiar o traba-
lho dos participantes do proje-
to. “Hoje é apenas o desfecho,
mas este é o trabalho de um ano
inteiro”, disse Luciana Hortides,
coordenadora de ensino da ins-
tituição, que esteve à frente do
projeto este ano.

Para Valdomiro Dockhorn,
diretor pedagógico do colégio,
é muito importante valorizar a
produção dos alunos. “Essa ce-
rimônia é até muito emotiva,
porque a entrega dos livros é o
auge. Nesse momento percebe-
mos a alegria no olhar dos alu-
nos, dos professores e dos fami-
lires, então esse é um momen-
to de muita satisfação para nós”,
comentou o diretor.

Foram escolhidas 50 redações
de alunos de diferentes níveis de
ensino da instituição para com-
por o livro. Alunos do maternal,
que ainda não dominam a ha-
bilidade da escrita, fizeram suas
redações em forma de desenho.
O intuito é que desde pequenos
os alunos se familiarizem com
técnicas de produção textual e
leitura, e que desenvolvam tam-
bém sua criatividade.

Segundo Luciana, o Projeto
Redação tem sido um dos proje-
tos mais valorizados pela insti-
tuição, pois é uma forma de in-

LETÍCIA SANTOS
leticia.santos@folhadirigida.com.br

centivar os estudantes a irem
cada vez mais em busca do co-
nhecimento. “As novas tecnolo-
gias, apesar de ser um ganho, têm
um lado negativo. Não vemos
mais o jovem redigindo cartas ou
escrevendo grandes redações;
então para a escola é importan-
te resgatar isso, incentivar a lei-
tura e a escrita e apostar nesses
novos talentos”, explicou ela.

Durante a cerimônia houve
também um momento especi-
al para parabenizar os professo-
res pela dedicação aos alunos e
ao projeto. Vinícius Passos, que
se despede da escola este ano, fez
questão de reconhecer todo o
apoio que recebeu de seus pro-
fessores durante sua trajetória
no colégio. “Encerro este ano
com chave de ouro e agradeço
a todos os meus professores, que

No próximo dia 24 de novem-
bro, será aberto o prazo de ins-
crição para novos alunos na Rede
Estadual do Rio de Janeiro. Os
interessados deverão se inscrever
pela internet, no site “Matrícula
Fácil”. As inscrições seguirão aber-
tas até o dia 22 de dezembro. As
vagas são para o ano letivo de
2017. Estudantes de outras ins-
tituições que queiram solicitar
transferência para unidades esco-
lares da rede estadual devem fazê-
lo também nesse prazo.

No site do “Matrícula Fácil” e

na página do Facebook da Seeduc
RJ há  informações sobre os pra-
zos de inscrição, a lista completa
das escolas que estão oferecendo
vagas, o passo a passo sobre como
se inscrever e o período para rea-
lizar a confirmação da matrícula.

Poderão se inscrever interessa-
dos em ingressar em vagas do
nível fundamental nas modali-
dades de ensino Regular e Edu-
cação de Jovens e Adultos (EJA);
e no nível médio, nas modalida-
des de ensino Regular, Curso
Normal (Formação de Professo-
res), Solução Educacional Nova
Geração, Vocacional Profissiona-
lizante, Vocacional Intercultural,
Médio Referência, Inovador e EJA.

O resultado da inscrição será di-
vulgado, também no site, no dia 10

de janeiro de 2017. Os estudantes
terão um prazo entre os dias 12 e
18 de janeiro para comparecer à
secretaria da unidade escolar na qual
a matrícula foi reservada, para rea-
lizar a confimação da pré-matrícu-
la e apresentar a documentação exi-
gida. A lista dos documentos neces-
sários estará disponível no site do
“Matrícula Fácil”.

Quem já é aluno da Rede Esta-
dual e deseja continuar na mesma
escola, deve apenas efetuar a reno-
vação da matrícula na secretaria da
unidade escolar onde estuda. O
prazo inicia nesta quinta, dia 17
de novembro e se encerra no pró-
ximo dia 9 de dezembro.

SERVIÇO
www.matriculafacil.rj.gov.br

sempre me apoiaram desde o
primeiro ano.”

Os educadores ressaltaram,
ainda, a importância da família
no processo de aprendizagem
dos estudantes. Em seu discur-
so, o professor Valdomiro enfa-
tizou que a escola sempre pre-
zará pela paritcipação e integra-
ção das famílias no ambiente
escolar. Para a professora Luci-
ana, o projeto educacional deve
ser feito em parceria entre famí-
lia, escola e estudantes. “A famí-
lia é coparticipativa nesse pro-
cesso. Ela incentiva os alunos
porque eles também levam tra-
balho pra casa e produzem re-
dações em casa; então é impor-
tantíssimo os familiares estarem
presentes em momentos como
este, participando com os alu-
nos”, concluiu ela.

Evento foi marcado por muita emoção
O evento de entrega dos li-

vros do Projeto Redação
2016 no Colégio Realengo
foi marcado por muita emo-
ção. Os pais que estavam
presentes na cerimônia dis-
seram se sentir muito hon-
rados com a conquista de
seus filhos. “É um orgulho
muito grande porque eles
estudam durante todo o ano
e esse livro é como se fosse
um prêmio para eles. É um
incentivo para que eles con-
tinuem firme nos estudos”,
disse Letícia Monteiro, mãe
de uma das alunas partici-
pantes do projeto.

Ainda segundo Letícia,
quando a criança não tem a
oportunidade de participar
de iniciativas como essa, ela
fica mais limitada a desen-
volver histórias e pensa-

mentos. Além disso, proje-
tos como esse estimulam as
crianças a estudar, a escrever
corretamente e a ler mais.

Renata Santos elogiou a
escola e afirmou que o de-
sempenho de seu filho evo-
luiu após a entrada na ins-
tituição e após a participa-
ção no projeto. Ela ressaltou
com satisfação a importân-
cia do colégio valorizar e
incentivar projetos como
esse. “Estou muito satisfei-
ta com a escola e com esse
tipo de incentivo que ela
oferece aos alunos, porque
isso faz com que eles quei-
ram estudar, incentiva que
eles se tornem melhores es-
critores e leitores”, disse a
mãe emocionada.

Rita de Cássia Gomes, avó
de uma das alunas do ma-

ternal que teve sua redação
selecionada para compor o
livro, comentou que consi-
deram muito importante sa-
ber que a escola está desen-
volvendo esse tipo de traba-
lho com as crianças meno-
res, pois essa é uma manei-
ra de desenvolver a capaci-
dade intelectual das crian-
ças desde os primeiros anos
da aprendizagem.

Quem também não con-
seguia conter o entusiasmo
era Ana Clara, aluna do 2°
ano do ensino fundamen-
tal. “Foi muito bom parti-
cipar, eu adorei. Eu fiquei
muito feliz pelo meu texto
ter sido escolhido; sinto que
estou evoluindo cada vez
mais”, disse a aluna que
participa pela segunda vez
do projeto.

Durante a cerimônia, os três
alunos que tiveram suas reda-
ções escolhidas como as me-
lhores entre as 50 seleciona-
das para o livro fizeram uma
participação especial, onde pu-
deram ler seus textos e rece-
ber o carinho de seus profes-
sores. A eles foi entregue uma
placa comemorativa como
uma homenagem pelo traba-
lho que realizaram.

Sara Sarnento, aluna do 4°
ano do fundamental, disse que
chorou de emoção quando
soube que seu texto não só faria
parte do livro, como foi um
dos três melhores de toda a es-
cola. A menina contou que
quando escreveu seu texto (“Eu
posso mudar o mundo”) pro-

Alunos receberam placas comemorativas
curou colocar seus sentimen-
tos e pensamentos, e quando
concluiu não imaginou que
ele faria tamanho sucesso.

Ruan Vinícius elaborou um
conto divertido que mistura
contos de fadas e vida real. O
aluno disse que também ficou
surpreso quando soube da es-
colha. “Eu fiquei muito feliz
por isso tudo acontecer, eu
nunca soube escrever uma re-
dação direito, e de repente este
ano aparece essa surpresa”,
explicou o menino.

Para o aluno do 3° ano do
ensino médio Vinicius Barre-
to, essa conquista é um sinal de
que seu empenho e comprome-
timento com as atividades pro-
postas pela escola têm gerado

resultados. “Quando fazemos
alguma coisa e conseguimos
obter um resultado positivo
através dela é sempre muito im-
portante, porque nos motiva a
permanecer no nosso ritmo e
até mesmo a querer conquistar
coisas maiores e melhores.”

Os alunos receberam o desa-
fio de desenvolver redações cuja
principal mensagem a ser trans-
mitida fosse “Crescer em conhe-
cimento e vivenciar humanismo
e solidariedade”. Vinicius disse
que, apesar de ser um assunto
um pouco complexo, o fato de
sempre procurar ler e adquirir
novos conhecimentos o ajudou
a desenvolver bem sua redação
que trouxe como tema a relação
do homem com a utopia.

D
IVU
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VVVVVESTIBULARESTIBULARESTIBULARESTIBULARESTIBULAR     |

A Escola Técnica do Arsenal de
Marinha (Etam) abrirá, no dia 28,
próxima segunda-feira, o prazo de
inscrições para os cursos do 1° se-
mestre de 2017. São oferecidas 60
vagas, sendo 15 para cada um dos
seguintes cursos técnicos: Eletrô-
nica, Eletrotécnica, Estruturas Na-
vais e Mecânicas. O edital deverá
ser divulgado nos próximos dias,
e as inscrições ficarão abertas até
o dia 23 de dezembro. A organi-
zação ficará a cargo do Instituto
Nacional de Seleções e Concur-
sos (Selecon).

Das 15 oportunidades distribu-
ídas por cursos, uma destina-se
a pessoa com deficiência (PCD);
seis são ampla concorrência;
duas são para estudantes de en-
sino da rede pública e renda
maior que 1,5 salário mínimo por
membro da família; duas para
para estudantes de ensino da rede
pública, renda maior que 1,5 sa-
lário mínimo por membro da
família e preto, pardo ou índio;

duas para estudantes de ensino
da rede pública e renda menor que
1,5 salário mínimo por membro
da família; e duas para estudan-
tes de ensino da rede pública,
renda menor que 1,5 salário mí-
nimo por membro da família e
preto, pardo ou índio. Os candi-
datos que se inscreverem como
cotista, deverão comprovar com-
provar essa condição no momen-
to da matrícula no curso.

Os cadastros serão aceitos no site
da Selecon. Quem não tiver acesso
à internet poderá realizar as inscri-
ções pessoalmente, no endereço do
Instituto, de segunda a sexta-feira,
das 10h às 17h. A taxa de participa-
ção, cujo valor será informado no
edital de abertura, deverá ser quin-
tada até o dia 26 de dezembro.

A seleção será feita por meio de
prova objetiva, composta por 60
questões, sendo 15 de Português,
cinco de Inglês, 20 de Matemáti-
ca e 20 de Física. A avaliação está
marcada para o dia 8 de janeiro.

ARQ
UIVO
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Black Friday
A Unisuam está com inscrições

abertas para cursos de curta dura-
ção do programa “Pra quem faz”.

Entrando na onda da Black Fri-
day, o Centro Universitário imple-
mentou o Black Month e oferece até
35% de desconto em cursos de di-
versas áreas de conhecimento.

Mais informações: http://
praquemfaz.com/

Cursos de férias
Os profissionais que desejam

aproveitar o período de férias para
aperfeiçoar os seus conhecimentos
já podem realizar as inscrições para
os cursos intensivos de férias da
Educação Executiva do Insper.

São 28 cursos voltados para fi-
nanças, negociação, liderança, di-
reito, estratégia e marketing com
início das aulas previsto para ja-
neiro e término em março. As car-
gas horárias variam de 16 horas
a 48 horas.

Os interessados podem realizar
sua inscrição no site http://
www.insper.edu.br/educacao-execu-
tiva/intensivo-verao/

Sinal de alerta
Pesquisa encomendada ao Data-

folha pela Federação dos Professo-
res do Estado de São Paulo (Fepesp)
concluiu que professores ainda fazem
mau uso das tecnologias digitais.

O estudo “Uso de Tecnologia Dentro
e Fora de Salas de Aula”, que ouviu 806
professores de ensino superior de um
universo de 11.644 profissionais da rede
privada em todo o Estado de São Pau-
lo, revelou que essas ferramentas fa-
zem com que os professores trabalhem
muito além de sua rotina sem serem
remunerados pelo trabalho extra.

“Eu, que trabalho no ensino univer-
sitário há 30 anos, nunca pensei numa
coisa desse tipo. Me relaciono com os
alunos pela plataforma da minha ins-
tituição. Mas nunca ia dar meu e-mail
pessoal, número de telefone ou parti-
cipar de grupo de Whatsapp. Eu vi que
a maioria dos professores faz isso de
maneira corriqueira”, disse Celso
Napoolitano, presidente da Fapesp.

DÉBORA THOMÉ
debora.thome@folhadirigida.com.branotações

EEEEENTRELINHASNTRELINHASNTRELINHASNTRELINHASNTRELINHAS

• Em seu novo livro, “Lugar de
mulher é onde ela quiser”,
Patricia Lages utiliza as
próprias experiências como
exemplo para ministrar uma
aula voltada às mulheres.
Com o objetivo de esclarecer
que o empreendedorismo
não é só sobre gerir o próprio
negócio, ela explica que
empreender é também um
estilo de vida e tem mais em
comum com a rotina feminina
do que se pode imaginar.

• A Fundação Estudar realizará
o “Imersão Educação”,
programa de preparação e
capacitação de jovens, no Rio
de Janeiro. Universitários e
recém-formados interessados
em atuar neste setor poderão
dialogar com profissionais de
diferentes áreas para
entender como é a rotina de
trabalho nas organizações
onde eles atuam.
Informações:
www.napratica.org.br/imersao.

sem censura

TTTTTEMPORÁRIOSEMPORÁRIOSEMPORÁRIOSEMPORÁRIOSEMPORÁRIOS     | Oferta de 450 vagas apenas para graduados

O Estado do Rio de janeiro está vivendo uma crise
muito crítica gerada pela ganância de algumas au-
toridades governamentais. Foram muitos erros ao
longo de gestões anteriores até a presente data.
Como, por exemplo, o aumento exorbitante de
despesas fixas. Conforme informado pela Secreta-
ria do Tesouro, o estado do Rio foi o que mais au-
mentou gastos com a folha de pagamentos de 2009
a 2015, representando 70%, e continuou aumen-
tando em 2016, quando já estava em crise.

No entanto,  nada impediu que, em abril deste
ano, o governador Francisco Dornelles nomeasse
153  pessoas para cargos comissionados na admi-
nistração com salários que variam de R$3.221,95
a R$ 25.061,99.

O que estão fazendo com a população brasilei-
ra é um verdadeiro escárnio, a qual tem sido a fi-
nanciadora dos recursos desviados para o bolso
dos corruptos. Não basta prendê-los, é preciso con-
fiscar os bens para garantir a devolução do que foi
roubado. A sociedade tem sofrido muito com os
efeitos da corrupção. O que estão fazendo é um
confisco sobre os salários dos servidores e uma
punição à população em geral.

No Estado do Rio de Janeiro vemos, claramen-
te, faltar o mínimo para a população no que diz
respeito à educação, à saúde e à segurança públi-
ca. Enquanto o MEC propõe horário integral, inú-
meras escolas públicas estaduais estão funcionando
em meio horário por não terem merenda, não te-
rem papel  e não terem condições de proporcio-
nar melhor atenção aos alunos. Os hospitais pú-
blicos sofrem com a falta de  leitos, equipamen-
tos básicos,  medicamentos, etc.

Após anos sendo sustentado pelos royalties do
petróleo e sem investir em saúde e educação, o
governo assume o estado de calamidade pública
em que ele próprio deixou o estado do Rio. As isen-
ções  fiscais concedidas às empresas é um dos prin-
cipais causadores da crise que o estado vive hoje.
A concessão de tais benefícios foi uma farra com
o dinheiro público. Conforme informado pelo Mi-
nistério Público, entre 2010 e 2015, o Governo do
Estado concedeu mais de R$ 150 bilhões em be-
nefícios e sabe-se que  isenção fiscal significa re-
núncia de receita.

Ainda convém lembrar que a situação do  parce-
lamento  do salário  é absurda! No que diz respeito
aos aposentados e pensionistas da educação, não po-
demos concordar que esses  fiquem sem seus pro-
ventos e pensões, uma vez que trabalharam e fize-
ram jus a um descanso com segurança e têm contas
para pagar. Houve uma insensibilidade muito grande
perante a categoria  mais vulnerável, que trabalhou
a vida toda e contribuiu para a previdência e mui-

Barbaridade com o
funcionalismo público

Teresinha Machado*

tos ainda continuam contribuindo.
Consideramos essa atitude inconstitucional, a qual

tem gerado sérios  problemas. O salário precisa ser
garantido a fim de minimizar o sofrimento que te-
mos constatado em virtude de estarem sem reajuste
há dois anos, sendo-lhes impossível acompanhar o
aumento do custo de vida. Sabemos que recursos
há, o problema é a má gestão dos governantes so-
mada à corrupção endêmica no meio político.

Outro fator pelo qual a UPPES tem lutado é a
não aprovação do projeto de lei (PL 2240/2016)
o qual prevê o aumento da contribuição previden-
ciária dos servidores públicos estaduais de 11%
para 14%, sendo esse inconstitucional.

 No último dia 17, estivemos presentes na plená-
ria da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro (Alerj), para acompanhar as primeiras dis-
cussões  sobre tal projeto e protestamos contra a
medida apresentada pelo Poder Executivo Estadu-
al, uma vez que a culpa da crise não é do servidor
público e sim da má gestão governamental. É uma
grande injustiça que os governantes estão querendo
impor aos servidores e principalmente aos educa-
dores que estão há dois anos sem reajuste e o esta-
do ainda propõe a diminuição do salário.

A UPPE-Sindicato, representante legítimo do
Magistério Público deste estado e defensor dos
educadores, soma-se à FASP-RJ, da qual somos
integrantes históricos, na firme defesa da manu-
tenção dos direitos justos e plenos do funciona-
lismo público do Estado do Rio de Janeiro, refor-
çando a inaceitável proposta de aumento da con-
tribuição previdenciária de 11% para 14%, pois
temos certeza de que uma boa administração não
deixaria faltar esse recurso.

A UPPES está apoiando o movimento de manifes-
tações desde que este não seja depredatório e desres-
peitoso. Somos a favor do diálogo em detrimento da
força, mas exigimos o mesmo respeito pela nossa
contribuição para o desenvolvimento do Estado. Sa-
bemos que há muitas formas de melhorar a educa-
ção, a saúde e a segurança da população do estado do
Rio de Janeiro e estamos dispostos a colaborar desde
que possamos ser ouvidos pelas autoridades.

Enquanto direitos constitucionais são violados
por aqueles  têm o dever de resguardá-los, o que
se vê são escândalos vultosos envolvendo os al-
tos escalões do poder público. O que estão fazen-
do é uma barbaridade com o funcionalismo pú-
blico. Improbidade, imoralidade e desrespeito não
faltam nesse país!

*Presidente da UPPE-Sindicato e diretora de
Assuntos Educacionais da Confederação de Servidores

públicos do Brasil (CSPB)

Reta final de inscrições
para a Marinha do Brasil
Cadastros devem ser
efetuados até 2 de
dezembro, e taxa deve
ser paga até o dia 9

Últimas semanas de inscrição
para quem deseja participar do
processo seletivo para Oficiais
Temporários de 2° Classe da
Reserva da Marinha (RM2). O
cadastro deve ser feito até o dia
2 de dezembro. São oferecidas
450 vagas para candidatos de
ambos os sexos. As oportunida-
des destinam-se aos que posssu-
am ensino superior em diversas
áreas — como Saúde, Humanas
e Exatas —, distribuídas pelos
nove Distritos Navais da corpo-
ração. Os vencimentos brutos
iniciais chegam a R$8 mil.

Para concorrer, além da gra-
duação na área pretendida, o
interessado deve ter mais de 18
anos e menos de 45 em 2017.

O cadastro é feito no site da
Marinha. É necessário clicar na
opção “Serviço Militar Voluntá-
rio”, escolher o Distrito Naval
para o qual desejam concorrer
e acessar o link de inscrição. A
taxa, no valor de R$55, poderá
ser paga até o dia 9 de dezem-
bro. Os inscritos no CadÚnico,
programa social do governo,
poderão solicitar a isenção da
taxa. O prazo para a entrega dos
documentos comprobatórios vai
até o dia 23 de novembro. A re-
lação dos candidatos que tiveram
os pedidos aceitos será divulga-
do no dia 5 de dezembro.

Os oficiais temporários servi-
rão em um dos estados englo-
bados pelo Distrito Naval esco-
lhido. Os estados corresponden-
te a cada Distrito poderão ser
consultados no ato da inscrição.
O contrato é renovado a cada
ano, podendo chegar até oito
anos. A maior oferta é para o 1°

Distrito Naval, que abrange o Rio
de Janeiro, Espírito Santo e parte
de Minas Gerais, que juntos
somam 273 vagas.

A seleção, marcada para o dia
5 de fevereiro, será feita por meio
de prova objetiva composta por
50 questões, sendo 25 de Portu-
guês e 25 de Formação Militar-
Naval. Para os médicos serão 25
questões de Português e 25 de
Conhecimentos Profissionais.

As notas dos candidatos que
realizaram as provas objetivas
serão divulgadas a partir do dia
20 de março. A inspeção de saúde
ocorrerá entre os dias 27 de
março e 14 de abril. O resulta-
do final do concurso e a convo-
cação para o início do curso, serão
divulgados, pela internet, no dia
5 de maio de 2017.

SERVIÇO
Inscrições:Inscrições:Inscrições:Inscrições:Inscrições: www.ensino.mar.mil.br/
sitenovo/index.html

Em 2015, o Brasil tinha 188 milhões de habi-
tantes com mais de cinco anos, conforme estima-
tiva populacional do IBGE. Considerando que a
partir dessa idade os indivíduos têm potencial para
ser leitores, é possível fazer um interessante cál-
culo, cruzando os dados demográficos com a úl-
tima edição da pesquisa Produção e Vendas do
Setor Editorial Brasileiro (Fipe-USP/CBL/SNEL).

No ano passado, foram vendidos 389,27 mi-
lhões de livros no País. Dividindo-se esse núme-
ro por 188 milhões, temos média de 2,07 exem-
plares/ano por brasileiro com mais de cinco anos.
Esse total, contudo, inclui os 134,59 milhões de
unidades compradas pelo governo. Se efetuarmos
a conta apenas com os 254,68 milhões de exem-
plares adquiridos diretamente pelos consumidores
nas livrarias e demais canais de venda, a média
cai para 1,35 livro/ano por habitante com mais
de cinco anos.

Então, continua sendo inevitável a velha per-
gunta: por que o brasileiro lê tão pouco? Refletir
sobre a resposta é oportuno por ocasião do trans-
curso do Dia Nacional do Livro (29 de outubro).
Os principais motivos são a distribuição desigual
da renda; o analfabetismo, inclusive funcional,
de quase 30 milhões de pessoas; a falta de estí-
mulo em casa e na escola; a carência de pontos
de venda e de bibliotecas públicas; 2,8 milhões
de crianças e adolescentes, ou 6,2% dos brasilei-
ros entre quatro e 17 anos, estão fora da escola
(base de dados do IBGE); e mais de 3,3 milhões
de crianças e adolescentes (entre cinco e 17 anos)
encontram-se em situação irregular de trabalho
infantil (Fundação Abrinq).

São muitos os brasileiros, adultos, crianças e
adolescentes, que, antes da oportunidade da lei-
tura, lutam pela sobrevivência. Por isso, é lamen-
tável que nosso país careça de políticas públicas
que ampliem o acesso ao livro, pois o direito de
ler é inerente à cidadania e decisivo para a ascen-
são socioeconômica e redução da dívida social.
Quantos mais lerem, menor será o contingente
de excluídos.

As escolas seriam uma grande porta de entrada
para o universo dos livros. No Brasil, porém, 53%
das 120,5 mil existentes nas redes públicas não

Um dia para se discutir o baixo
índice de leitura

Levi Ceregato*

têm biblioteca ou sala de leitura, conforme levan-
tamento feito em 2015 pelo portal Qedu, da Fun-
dação Lemann. Além disso, em decorrência da crise
econômica e fiscal, os programas de compras go-
vernamentais de obras não didáticas também so-
freram atrasos e paralisações nos últimos anos.

Outra questão a ser solucionada para o estímulo
à leitura diz respeito a um incompreensível e im-
pune desrespeito ao princípio constitucional refe-
rente à imunidade tributária do livro: na sua impres-
são, as gráficas recolhem alíquota de 9,25% de con-
tribuição para o PIS/COFINS. Daí a importância do
projeto de lei 2.396/2015, que reduz a zero as alí-
quotas do PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre
a receita bruta decorrente da impressão de livros,
reduzindo o seu custo. Aliás, por mais incrível que
possa parecer, os materiais escolares, como cader-
nos, fichários e agendas, também são taxados, o que
pode ser solucionado por outro Projeto de Lei, o de
número 6.705/2009, já aprovado no Senado.

Da baixa renda de parcela populacional expres-
siva ao desrespeito à Constituição, são muitas as
causas do pífio índice de leitura no Brasil. Entre-
tanto, o problema não tem apenas origem social
ou referente ao preço dos livros, pois também nas
classes média e alta lê-se pouco. O motivo, defi-
nitivamente, também não é a concentração do foco
dos jovens na internet e redes sociais. Em nume-
rosas nações, inclusive na Argentina, as pessoas
continuam lendo bastante.

Falta ao nosso país uma política consistente, pois
o Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL), insti-
tuído por decreto presidencial em 2011, jamais
decolou em seus quatro eixos (Democratização
do Acesso; Fomento da Leitura e Formação de
Mediadores; Valorização Institucional da Leitura
e Incremento de seu Valor Simbólico; e Desenvol-
vimento da Economia do Livro). Assim, é prepon-
derante passar da inércia à ação. É preciso que, nos
próximos anos, tenhamos motivos concretos para
comemorar o Dia Nacional do Livro!

*Presidente da Associação Brasileira
da Indústria Gráfica (ABIGRAF Nacional) e do

Sindicado das Indústrias Gráficas no Estado
de São Paulo (SINDIGRAF)

Força Aérea prorrogou
o prazo para temporários

AAAAAERERERERERONÁUTICAONÁUTICAONÁUTICAONÁUTICAONÁUTICA     | Estão abertas 450 vagas para graduados

Atendimento, agora,
vai até esta sexta-feira,
dia 25. Demais datas
não sofreram alteração

A Força Aérea Brasileira (FAB)
prorrogou até o dia 25 de novem-
bro as inscrições do processo se-
letivo de vagas temporárias. A
seleção é para Oficial Temporá-
rio da Aeronáutica (QOCOn). As
oportunidades destinam-se a can-
didatos de ambos os sexos, que
tenham nível superior completo
e mais de 18 e menos de 45 anos
em 2017.

São oferecidas 450 vagas nas
áreas de Magistério (diversas es-
pecialidades), Administração, Ar-
quitetura, Biblioteconomia, Ciên-

cias Contábeis, Enfermagem, En-
genharia, Jornalismo, entre outras.

A remuneração corresponde ao
posto de Aspirante a Oficial, atu-
almente fixado em R$6.268, de
acordo com a legislação que ver-
sa sobre a remuneração dos mi-
litares das Forças Armadas.

As inscrições devem ser feitas
no site da Aeronáutica. Nessa fase
é necessário informar para qual
Comando Aéreo Regional (Co-
mar) deseja concorrer. Para o
Magistério são 46 vagas distribu-
ídas pelas cidades de Pirassunun-
ga e Guaratinguetá (SP), Barba-
cena (MG), Rio de Janeiro (RJ),
São Luis ou Alcântara (MA), Be-
lém (PA), Belo Horizonte, Lagoa
Santa ou Confins (MG).

A seleção dos candidatos com-
preenderá sete etapas de avalia-

ção, sendo elas: classificação na
avaliação curricular, compareci-
mento na concentração inicial,
entrega dos exames, avaliações e
laudos médicos, a aprovação na
inspeção de saúde, concentração
final e habilitação à incorporação.
Haverá ainda etapa de aula prá-
tica para candidatos às vagas no
Magistério.

Todas as datas das etapas ava-
liativas poderão ser encontradas
no edital do processso seletivo. O
início da incorporação está previs-
to para o dia 20 de fevereiro de
2017. O contrato do serviço tem-
porário é renovado a cada ano,
podendo chegar até oito anos.

SERVIÇO
Inscrições:Inscrições:Inscrições:Inscrições:Inscrições: www.qocon2017.aer.mil.br

Inep divulgará locais de
provas do Enem nesta terça

SSSSSEGUNDAEGUNDAEGUNDAEGUNDAEGUNDA    CHAMADACHAMADACHAMADACHAMADACHAMADA     | Exames serão aplicados em 3 e 4 de dezembro

O Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) divulgará
nesta terça-feira, dia 22, os locais
de provas para os estudantes que
farão o Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) nos dias 3 e
4 de dezembro. Os candidatos
que tiveram a prova adiada po-
derão consultar os novos locais
na “Página do Participante” e pelo
aplicativo do Enem, disponível
nas plataformas Android, iOS e
Windows Phone.

Aproximadamente 6 milhões
de de estudantes se submetram
ao exame nos dias 5 e 6 de no-

vembro. O Ministério da Educa-
ção decidiu adiar a prova em 405
locais devido a ocupações de es-
colas, universidades e institutos
federais em protesto contra a
Prosposta de Emenda à Consti-
tuição, PEC 241, agora chamada
de PEC 55, que limita os gastos
do governo federal pelos próxi-
mos 20 anos. Os estudantes tam-
bém criticam a reforma do ensi-
no médio, proposto pela Medi-
da Provisória (MP) 746/2016
enviada ao Congresso.

As provas serão diferentes das
que foram aplicadas no início do
mês, mas manterão o mesmo

nível de dificuldade. Dessa for-
ma, de acordo com o Inep, a iso-
nomia entre os candidatos esta-
rá garantida. As notas do Enem
para todos os participantes serão
divulgadas no dia 19 de janeiro.

O Enem é a principal de for-
ma de ingresso nas universidades
públicas de todo o país, por meio
do Sistema de Seleção Unificada
(SiSu) e nas faculdades privadas,
por meio do Programa Universi-
dade para Todos (ProUni). Além
disso, o Exame é requisito para
conseguir financiamento estu-
dantil pelo Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies).

Semerj e MEC comemoram
160 anos do Liceu de Artes e Ofícios

EEEEEVENTVENTVENTVENTVENTOOOOO     | Encontro ocorreu na última segunda, 21, no Centro do Rio

A comemoração dos 160 anos da
escola Liceu de Artes e Ofícios, que
ocorreu na última segunda-feira, dia
21, na sede localizada no Centro do
Rio, foi um momento não só de
relembrar a história da instituição
e sua importância histórica para o
país. O evento também desdobrou-
se como forúm, que teve como ob-
jetivo  repensar os novos rumos da
educação superior brasileira. Para
salientar as discussões, o auditório
da escola homenageada contou com
a presença de representantes das ins-
tituições de ensino privado e pública,
Ministério da Educação, Sindicato
das Entidades Mantenedoras dos Es-
tabelecimentos de Ensino Superi-
or no Estado do Rio de Janeiro (Se-
merj), Faculdade Béthencourt da
Silva (Fabes), entre outros.

O secretário de Educação Supe-
rior do Ministério da Educação
(SESu/MEC), Paulo Barone, princi-
pal intermediário das discussões
entre o governo e as instituições de
ensino, esteve presente e teve um
papel central no andamento do
fórum. Segundo ele, a principal

intenção do encontro era “refletir,
corrigir e aprimorar o sistema edu-
cacional, junto à comunidade aca-
dêmica”. Desta  forma, Barone le-
vantou questões que estão em pauta
atualmente, como o Fies e o corte
dos gastos no ensino público. “Nesse
momento está sendo feito um es-
tudo aprofundado para um novo
sistema de financiamento e, nesses
estudos, a contribuição do setor
privado é fundamental”, ressaltou.
O secretário afirmou ainda que essa
importância deve-se ao fato de que
75% das matrículas pertence ao
setor privado.

Em relação aos orçamentos das
universidades e dos institutos fede-
rais,  o secretário frisou: “Preserva-
mos, em primeiro lugar, os recur-
sos de  assistência estudantil e os
recursos de custeios do sistema. As
menores reduções em relação à lei
orçamentária de 2016 aconteceu no
custeio. Os recursos para a assistên-
cia estudantil foram mantidos na
integralidade. Vamos ter, no total,
1 bilhão de reais no ano que vem
para investimento nas redes fede-
rais”. O secretário confirmou que a
verba é pequena, se comparada ao
movimento de expansão dos últi-

mos anos nas universidades. Disse
ainda que o momento é de restri-
ção na arrecadação e que, os gastos
estão de acordo com o limite das
possibilidades do governo.

Ao final, o presidente do Semerj,
Cândido Mendes de Almeida, fa-
lou um pouco das suas perspecti-
vas sobre o ensino superior para os
próximos anos. “Nós temos que nos
munir do ensino a distância, que
parece ser a forma mais decisiva de
se chegar a ensino disseminado.
Tudo isso são metas para o futuro
da educação superior”, afirmou.

Sobre os novos rumos, Miro Bas-
tos, represante da Fabes, disse que
é muito díficil ainda definir, mas
que sente que o evento simbolizou
o ponto de partida para a mudan-
ça. “Ao longo da história, o Minis-
tério da Educação estabelece suas
portarias e regulamentos, sem cha-
mar os envolvidos na educação, sem
discutir. E fica aquela coisa meio
ditatorial. Entretanto, a partir de
agora, passa-se a abrir uma nova
perspectiva para que todos os en-
volvidos possam discutir e expor
suas dificuldades. E é a partir daí
que creio que encontraremos um
bom caminho”, finalizou.

LUANA MORAES
luana.moraes@folhadirigida.com.br
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Concurso para assistente técnico-administrativo (ATA) deverá ser
uma das boas oportunidades no serviço público federal para o próximo ano

Oano que vem promete
ser marcado para os
concurseiros que pos-

suem pelo menos o ensino
médio completo pela abertura
de um dos concursos mais aguar-
dados para esse grau de escola-
ridade: o concurso de assistente
técnico-administrativo (ATA) da
Receita Federal. É uma das prin-
cipais seleções federais para quem
deseja conquistar boa remunera-
ção, que será de R$4.137,97 a
partir de janeiro, além da estabi-
lidade proporcionada pela regime
estatutário de admissão dos ser-
vidores públicos.

O concurso da Receita está
previsto na proposta de orça-
mento da União enviado ao
Congresso Nacional pelo gover-
no federal. E embora ainda haja
providências burocráticas neces-
sárias para a efetiva realização do
concurso, o especialista e diretor
acadêmico do site Qconcursos,
Fernando Bentes, observou que
sairão na frente aqueles que con-
fiarem na abertura das seleções
previstas no projeto orçamentá-
rio, como é o caso da Receita.

“O concurseiro deve estudar
desde já. Porque quando sair o
edital ele já vai estar preparado,
já vai ter estudado todo o con-
teúdo, todo o programa e vai po-
der fazer uma boa prova”, afir-
mou. Bentes aconselhou tam-
bém que os futuros candidatos
rejeitem as previsões mais pes-
simistas, como a dos que acre-
ditam que a chamada PEC do
Teto irá acabar com os concur-
sos públicos. A proposta de
emenda constitucional prevê
um limite para os gastos públi-
cos e está sendo analisado no
Congresso.

“O discurso pessimista é pre-
judicial. O sujeito mais pessi-
mista vai ficar pelo caminho.
Mas aquele que estiver se prepa-
rando, com certeza vai ser apro-
vado”, destacou o especialista. “É
bem possível que todos os con-
cursos divulgados realmente se
efetivem. Então, preparem-se,
porque é uma boa chance para
ser aprovado”, orientou Bentes.

E a principal orientação dos
especialistas para quem já quer
começar a estudar é tomar como
base o concurso mais recente
para o cargo pretendido. Sendo
assim, FOLHA DIRIGIDA traz
nesta página o conteúdo progra-
mático e o quadro de prova da
última seleção, de 2014.

EXPECTATIVA DE OFERTA
MAIOR PARA ASSISTENTE

Segundo prevê a proposta de
orçamento para 2017, a seleção
será para 400 vagas ao todo, dis-
tribuídas não só para o cargo de
assistente, mas também para
analista técnico-administrativo,
de nível superior, com iniciais
de R$5.490,09 (a partir de janei-
ro), outro que faz parte da área
de apoio da Receita, além dos
dois cargos da área fiscal (leia na
matéria nesta página).

A distribuição das vagas por
cargo não é informada, mas con-
siderando-se o que se viu nos dois
pedidos de autorização de con-
curso para a Receita Federal fei-
tos este ano, o mais provável é que
o cargo com maior oferta seja o
de assistente: em média, 43,5%
do total de vagas solicitadas fo-
ram para o cargo de nível médio.
Caso o percentual seja aplicado
às 400 vagas previstas para a se-
leção do ano que vem, 174 serão
para assistente (veja no infográ-
fico). Em concursos anteriores,
o cargo também foi o que con-
tou com a maior oferta.

Com relação à distribuição
por região, as vagas do concur-
so poderão ser para qualquer
estado, uma vez que não há se-
leções vigentes para nenhuma
localidade do país.

ANDERSON BORGES
anderson.borges@folhadirigida.com.br

Provas Disciplinas 
Nº de 

questões 
Peso 

Pontuação Ponderada 

Mínima 
por 

disciplina 

Mínima 
por 

prova 

Mínima no 
conjunto 

das 
duas provas 

1. Conhecimentos 
Básicos 

D1-Língua 
Portuguesa 

20 2 16 

40 

60 

D2-Matemática e 
Raciocínio Lógico 

10 2 6 

D3-Conhecimentos 
de Informática 

10 1 2 

D4-Atualidades 10 1 3

2. Conhecimentos 
Específicos 

D5-Gestão de 
Pessoas e do 
Atendimento ao 
Público 

5 2 2 

16 

D6-Ética do servidor 
na Administração 
Pública 

5 2 2 

D7-Administração 
Pública Brasileira 

5 2 2 

D8-Regime Jurídico 
dos Agentes 
Públicos 

5 2 2 

Assistente técnico-adminstrativo: quadro de provas do último concurso

Assistente técnico-administrativo: programa anterior é referência de estudo

Agências da Receita Federal deverão ganhar, a partir de 2017, reforço de novos assistentes administrativos

Na área fiscal, remunerações de R$9.714 e R$16.201 mensais
Os outros dois cargos previs-

tos para o concurso da Receita são
aqueles que integram o quadro
específico do órgão e que respon-
dem pela atividade finalística da
instituição: auditor-fiscal e ana-
lista-tributário, ambos com requi-
sito de ensino superior comple-
to em qualquer área.

Além de contarem com duas
das remunerações mais atrativas
do Poder Executivo federal -
R$16.201,64 para auditor e
R$9.714,42 para analista, haven-

do ainda previsão de reajustes -
é deles a maior responsabilida-
de na missão de fiscalizar os tri-
butos sob a responsabilidade da
União e que servem, entre ou-
tros, para viabilizar as políticas
públicos do governo federal.

Tamanho status faz com que a
seleção atraia uma concorrência
bastante qualificada, exigindo
dos interessados uma preparação
de alto nível, tendo em vista, in-
clusive, o rigor das provas. Na úl-
tima seleção para auditor, feita em

2014, as provas foram sobre Lín-
gua Portuguesa, Espanhol ou In-
glês, Raciocínio Lógico-Quantita-
tivo, Administração Geral e Pú-
blica, Direito Constitucional, Di-
reito Administrativo, Direito Tri-
butário, Auditoria, Contabilida-
de Geral e Avançada, Legislação
Tributária e Comércio Internaci-
onal e Legislação Aduaneira.

Já para analista, o último con-
curso foi em 2012. Na ocasião,
as questões foram sobre Língua
Portuguesa, Espanhol ou Inglês,

Raciocínio Lógico-Quantitativo,
Direito Constitucional e Admi-
nistrativo e Administração Geral,
além de Direito Tributário, Con-
tabilidade Geral, Legislação Tri-
butária e Aduaneira (área Geral)
ou Direito Tributário, Contabili-
dade Geral e Informática (área de
Informática).

Além das provas de múltipla
escolha, os concursos para os
dois cargos incluem provas sub-
jetivas (dissertativa para analista
e discursiva para auditor), além

de sindicância de vida pregres-
sa. As seleções são tradicional-
mente organizadas pela Esaf.

Os aumentos previstos nas re-
munerações dos dois cargos são
para R$18.754,20 no caso de au-
ditor e para R$10.623,92 no de
analista já em 2017. Além disso,
há parcelas programadas para 2018
e 2019. O reajuste foi acordado
com o governo federal, mas depen-
de da aprovação do projeto de lei
tratando do assunto, que está em
análise no Congresso Nacional.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Com-
preensão e interpretação de textos.
2. Ortografia oficial. 3. Acentuação grá-
fica. 4. Emprego das classes de pa-
lavras. 5. Emprego do sinal indicati-
vo de crase. 6. Sintaxe da oração e
do período. 7. Pontuação. 8. Concor-
dância nominal e verbal. 9. Regên-
cia nominal e verbal. 10. Significação
das palavras. 11. Redação Oficial: Ma-
nual de Redação da Presidência da
República. 12. Redação de corres-
pondências oficiais: documentos ofi-
ciais utilizados pelas instituições pú-
blicas brasileiras.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO: Matemática: 1. Numera-
ção; 2. Números naturais: múltiplos,
divisores, divisibilidade e restos; 3.
M.D.C. e M.M.C.; 4. Números fraci-
onários e Operações com frações;
5. Números Decimais e Dízimas Pe-
riódicas; 6. Sistemas de Unidade, No-
tação Científica e Bases não Deci-
mais; 7. Razões e Proporções; 8.
Escalas; 9. Divisão Proporcional; 10.
Regra de Três Simples ou Compos-
ta; 11. Porcentagem; 12. Teoria dos
Conjuntos: Conjuntos Numéricos;
Relações, Funções de Primeiro e

Segundo Grau; 13. Noções de Pro-
babilidade e Estatística Descritiva;
14. Noções de Lógica; 15. Matemá-
tica Financeira; 16. Aplicações e
Operações com Inequações; 17. Se-
quências e Progressões Aritméti-
cas e Geométricas; 18. Operações
com Matrizes, Logaritmos, Raízes
e Radicais, Fatoração Algébrica; 19.
Raciocínio Lógico: Estruturas lógi-
cas, Lógica de argumentação: ana-
logias, inferências, deduções e con-
clusões, Lógica sentencial (ou pro-
posicional), Proposições simples e
compostas, Tabelas-verdade, Equi-
valências, Diagramas lógicos, Ló-
gica de primeira ordem, Princípios
de contagem e probabilidade, Ope-
rações com conjuntos, Raciocínio
lógico envolvendo problemas arit-
méticos, geométricos e matriciais.

CONHECIMENTOS DE INFORMÁ-
TICA: 1. Conhecimentos básicos de
linguagens de programação relativos
a Lógica e Estrutura de programa-
ção. 2. Conceitos básicos de Data-
mining e Datawarehouse. 3. Concei-
tos básicos de armazenamento de
dados. Banco de Dados Relacional.
4. Conceitos básicos sobre a arqui-
tetura e administração de Banco de

Para aqueles que pretendem concorrer a uma vaga de assis-
tente técnico-administrativo da Receita Federal (nível médio) e
já pretende sair na frente nos estudos, FOLHA DIRIGIDA publi-
ca abaixo o programa da última seleção.

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

Dados. 5. Conhecimentos básicos de
ambiente de servidores: Estrutura de
servidores físicos e virtualizados. 6.
Conceito de Computação em Nuvem
(Cloud Computing). 7. Conceitos e
modos de utilização de aplicativos para
edição de textos, planilhas e apresen-
tações. 8. Conceitos e modos de uti-
lização de ferramentas e aplicativos
de navegação na Internet, correio ele-
trônico, redes sociais, grupos de dis-
cussão e de busca. 9. Conceitos bá-
sicos sobre ameaças e segurança
da informação.

ATUALIDADES: 1. Diversidade cul-
tural, conflitos e vida em sociedade.
1.1. Movimentos culturais no mundo
ocidental e seus impactos na vida po-
lítica e social. 1.2 O debate sobre a
legalização das drogas e seu impacto
sobre as políticas públicas e sobre a
sociedade. 1.3 Tecnologia e educa-
ção. 2. Formas de organização soci-
al, movimentos sociais, pensamen-
to político e ação do Estado. 2.1. Mo-
vimentos sociais na era da internet.
2.2 Conselhos de políticas públicas.
2.3. Instrumentos de participação e
controle social. 3. Transformações das
estruturas produtivas e influência da
economia na sociedade global. 3.1.
A globalização e as novas tecnologi-
as de telecomunicação e suas con-
sequências econômicas, políticas e
sociais. 3.2. Poder econômico e res-
ponsabilidade social. 3.2.1 Norma Bra-
sileira de Diretrizes sobre Respon-
sabilidade Social - ABNT NBR ISO
26000 : 2010. 3.3 Educação e traba-
lho. 4. Desenvolvimento Sustentável
e Administração Pública. 4.1. Origem
e evolução do conceito de Desenvol-

vimento sustentável. 4.2. Questões
ambientais contemporâneas: mudan-
ça climática, efeito estufa, chuva
ácida, biodiversidade. 4.3. A nova
ordem ambiental internacional – Rio/
92, Agenda 21, Rio + 20. 4.4. O ser-
viço público e os desafios da sus-
tentabilidade: Agenda Ambiental da
Administração Pública; Contratações
Sustentáveis, Plano de Logística
Sustentável.

CONHECIMENTOS ESPECÍFI-
COS
GESTÃO DE PESSOAS E DO
ATENDIMENTO AO PÚBLICO. 1.
Desafios da Ouvidoria Pública no
Brasil. 2. Carta de Serviços ao Ci-
dadão. Decreto nº 6.932/2009. 3. Lei
de Acesso a Informação - Lei
12.527/2011. 4. Aprendizagem e
Comportamentos Organizacionais.
5. Comunicação Eficaz. 6. Motiva-
ção. 7. Formação e Desenvolvimen-
to de Equipes. 8. Administração de
Conflitos e Gestão da Mudança.
Clima e Cultura Organizacionais.

ÉTICA DO SERVIDOR NA ADMI-
NISTRAÇÃO PÚBLICA: 1. Ética
e moral. 2. Ética, princípios e valo-
res. 3. Ética e democracia: exercí-
cio da cidadania. 4. Ética e função
pública. 5. Ética no Setor Público.
5.1. Decreto nº 1.171/1994 (Códi-
go de Ética Profissional do Servi-
dor Público Civil do Poder Execu-
tivo Federal) 5.2. Resoluções 1 a
10 da Comissão de Ética Pública
da Presidência da República.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
BRASILEIRA. 1. Conceito de Admi-

nistração Pública. 2. Princípios da Ad-
ministração Pública. 3. Hierarquia. Po-
der Hierárquico e suas Manifesta-
ções. 4. Poderes do Estado. 5. For-
mação e Organização da Adminis-
tração Pública Brasileira. Concentra-
ção. Desconcentração e Descentra-
lização. 6. Decreto-Lei nº 200/1967.
7. O Brasil e sua Administração Pú-
blica: Da República velha aos dias
atuais. Nascimento e Afirmação da
República Brasileira. Aspectos Fun-
damentais na Formação do Estado
Brasileiro. Teorias das Formas e dos
Sistemas de Governo. 8. Análise
Crítica aos Modelos de Gestão Pú-
blica: patrimonialista, burocrático e
gerencial. 9. Controle Interno e Ex-
terno da Administração Pública. Lei
nº 8.443/92. 10. Medidas Organiza-
cionais para o Aprimoramento da Ad-
ministração Pública Federal. Manu-
al de Orientação para Arranjo Insti-
tucional de Órgãos e Entidades da
Administração Pública Federal. 11.
Manual Técnico de Orçamento-
MTO-2014. 12. Processo Adminis-
trativo em Âmbito Federal.

REGIME JURÍDICO DOS AGEN-
TES PÚBLICOS. 1. Normas Cons-
titucionais Pertinentes aos Servi-
dores Públicos. 2. Direitos, Deve-
res e Proibições do Servidor Pú-
blico e seu Regime Disciplinar. 3.
Formas de Provimento e Vacância
do Cargo Público. 4. Seguridade
Social do Servidor. 5. Lei nº 8.429/
1992: Disposições Gerais, Atos de
Improbidade Administrativa. 6.
Decreto nº 7.203/2010. 7. Decre-
to-Lei nº 2.848/1940: Artigos 153;
296; 311-A/337-A e 359-A/359-H.
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