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Está em pauta a abertura de concurso para a Câmara dos
Deputados, em Brasília. Vagas para técnico (nível médio;
R$15.246) e analista (superior; R$22.426). Página 9

Câmara: remuerações
de R$15 mil e R$22 mil
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Moção de peso
A recomendação de concurso
imediato para auditor-fiscal do
trabalho, feita pela Comissão
Nacional de Combate ao Tra-
balho Escravo (Conatrae), do
Ministério da Justiça, é mais um
importante argumento para
que, apesar das restrições orça-
mentárias, a seleção aconteça
no próximo ano, juntamente
com outras, de igual importân-
cia. Página 6

Prefeitura do Rio: inscrições para
100 vagas de professor de Inglês
Interessados em participar do concurso para professor de Inglês da Prefeitura do Rio de Janeiro
devem se apressar, pois inscrições vão só até dia 8. Remuneração inicial de R$5.881. Página 11

Cheio de atrativos, o concurso para técnico (nível médio; R$7.111) e analista (R$11.063) judicários do Tribunal Regional Federal
do Rio de Janeiro (TRF-RJ) está mobilizando milhares de candidatos. Inscrições abertas até o próximo dia 21. Há previsão de muitas
contratações. Veja plano de estudos para quatro carreiras, teste especial (técnico) e 10 motivos para participar da seleção.    PPPPPÁGINASÁGINASÁGINASÁGINASÁGINAS 7  7  7  7  7 AAAAA 9 9 9 9 9

Situadas na Região Metropolitana do Rio, as prefeituras de Tanguá (vários cargos) e Cachoeiras de Macacu (guarda municipal)
estão com inscrições abertas em seus concursos. Há um total de 234 vagas para 1º, 2º e 3º graus. Até R$3.973. PÁGINAS 10 E 14

Grande Rio: inscrições para
234 vagas. 1º, 2º e 3º graus

Concurso para a assistente administrativo do concurso da Ebserh, para o Hospital Gaffrée e Guinle, deve reunir um grande
número de candidatos. Para ajudá-los, FOLHA DIRIGIDA publica novo teste e dicas de professor de Língua Portuguesa. PÁGINA 4

Gaffrée: teste para assistente

NÍVEIS MEDIO E SUPERIOR: MUITAS CONTRATAÇÕES

JUSTIÇA FEDERAL:
INSCRIÇÕES ABERTAS

ESTABILIDADE E ÓTIMA REMUNERAÇÃO

Assistente-UFF: 2º grau. R$2.752
Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, realiza concurso para assistente administrativo, cargo cuja escolaridade
exigida é o nível médio. Oferta inicial é de 70 vagas. É necessário ter um ano de experiência. Inscrições abrem em janeiro. PÁGINA 3

A Prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, já prepara concurso para a área de Saúde, abrangendo cargos dos
níveis médio/técnico e superior. Entre as funções confirmadas estão técnico de enfermagem, enfermeiro e médico. Concurso é fruto
de um Termo de Ajustamente de Conduta (TAC) formado com o Ministério Público-RJ para substituição de terceirizados.    PPPPPÁGINAÁGINAÁGINAÁGINAÁGINA    1111100000

VAGAS PARA EFETIVOS: GARANTIA DE ESTABILIDADE

CAXIAS: CONCURSO PARA
ÁREA DE SAÚDE. 2º E 3º GRAUS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRO

CONCURSOS

Caxias:
300 vagas na
Guarda
Além do concurso para a área de
Saúde, está em pauta também
seleção para 300 vagas na Guarda
Municipal de Duque de caxias.
Nível médio. R$2.356. 

IFRJ prorroga
inscrições para
2º e 3º graus
Instituto federal, o IFRJ prorrogou
as inscrições do seu concurso
para cargos da área de apoio (ní-
veis técnico e superior) e para o
magistério. 

Ministério
da Saúde e Inca:
128 vagas
Inca inscreve para 26 vagas (técni-
co e superior) no Rio. Ministerio da
Saúde oferece 102 vagas (superior)
em outros estados,mas com apli-
cação de provas no Rio.

EDUCAÇÃO

Segunda prova
do Enem 2016 no
fim de semana
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Saúde da UFRJ tem orientações
finais para prova deste domingo

AAAAALERLERLERLERLERTTTTTAAAAA| Aparelho eletrônico, mesmo fora da sala, resultará em eliminação

Candidatos devem
chegar até as 13h,
de preferência, com
cartão de inscrição

IFRJ prorroga o prazo
de inscrições até dia 29

RRRRREMUNERAÇÕESEMUNERAÇÕESEMUNERAÇÕESEMUNERAÇÕESEMUNERAÇÕES     | Iniciais de R$2.752 a R$9.572

Concurso oferece
82 vagas, sendo dez
para a área de apoio
e 72 para o magistério

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

MMMMMAGISTÉRIOAGISTÉRIOAGISTÉRIOAGISTÉRIOAGISTÉRIO     | Provas da primeira etapa estão marcadas para o próximo dia 18

Pedro II tem 2.836 inscritos

SERVIÇO
Editais: www.folhadirigida.com.br
Inscrições:
www.concursos.fundacaocefetminas.org.br

O Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia do Rio
de Janeiro (IFRJ) prorrogou o prazo
de inscrições do concurso para 82
vagas, na área de apoio (10) e no
magistério (72), para a capital e
outros municípios. Os cadastros,
no site da Fundação CefetMinas,
que poderiam ser feitos até o pró-
ximo dia 9, agora vão até o dia 29
deste mês. O prazo para pagamen-
to da taxa, de R$90 (nível médio/
técnico da área de apoio), R$110
(nível superior da área de apoio)
ou R$200 (professor), também foi
estendido, até 30 deste mês.

O IFRJ alterou ainda os progra-
mas do concurso para enfermeiro
e docentes. As mudanças podem
ser consultadas na FOLHA DIRIGI-
DA Online. O número de admis-
sões neste concurso do IFRJ deve-
rá ser superior ao de vagas imedi-
atas, de acordo com o diretor de
Desenvolvimento Institucional e
Expansão do IFRJ, Marcos Freitag.

“Pode ser que haja mais con-
tratações do que o previsto. Bas-
ta olhar o último concurso, com
duas vagas para professor de em-
preendedorismo. Tivemos dez
aprovados. Em menos de qua-
tro meses, já havíamos convo-
cado todos os esses classifica-
dos e esgotado nosso cadastro

de reserva”, assinalou.
As oportunidades dividem-se

entre a área de apoio, que contem-
pla os níveis médio/técnico e su-
perior (dez vagas), e o magistério
superior (72 chances). No caso dos
docentes, as remunerações vão de
R$4.692,77 a R$9.572,67.,

Já para os técnico-administra-
tivos, os ganhos variam entre
R$2.752,80 e R$4.326,20, em
cargos como assistente social, bi-
bliotecário, segurança do trabalho,
tecnólogo em audiovisual e mul-
timeios (cargo de nível superior)
e técnico de laboratório (nas áre-
as de vestuário e acessórios , arte-
sanato e artes visuais e eletrotéc-
nica, eletrônica instrumentação).

No magistério, as áreas de co-
nhecimento são Matemática, Fí-
sica, Biologia, Educação Física,
Administração, Contabilidade,
Informática e mais. A validade
é de dois anos, prorrogáveis por
igual período, e as contratações
serão sob regime estatutário (es-
tabilidade).

Os locais de atuação são, além
da capital fluminense, Duque de
Caxias, Niterói, Resende, Pinhei-
ral, Nilópolis, São Gonçalo, Para-
cambi, Volta Redonda, Engenheiro
Paulo de Frontin, São João de
Meriti e Belford Roxo, de acordo
com o cargo.

Este domingo, dia 4, será decisi-
vo para 9.938 inscritos no concur-
so da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ). É que será apli-
cada nessa data, das 14h às 18h, a
prova objetiva para os cargos dos gru-
pos 1 e 3 (área da Saúde). O local
da avaliação deve ser consultado no
cartão, disponível no site da PR4,
organizadora da seleção.

A orientação da UFRJ é que os
concorrentes se apresentem com
uma hora de antecedência, às 13h,
portanto. Todos deverão estar mu-
nidos de identidade original e ca-
neta esferográfica, de corpo trans-
parente e com tinta azul ou preta.
Coordenadora operacional do con-
curso, Midiã de Souza Silva alertou
que, embora não haja obrigação de
apresentar o cartão de inscrição, ele
ajuda os candidatos no dia do exa-
me. Atentar para os meios de trans-
porte também é crucial.

“Apesar de não ser obrigatória a
apresentação do cartão, ele orienta
muito o candidato, na hora do ner-
vosismo, além de ajudar a equipe
de fiscais, disponível no dia para

direcioná-lo ao seu local de prova.
É importante também que os can-
didatos façam essa consulta de fun-
cionamento do transporte público
no fim de semana, inclusive se há
algum evento previsto em sua rota,
que possa atrasar a chegada, já que
os portões fecharão impreterivel-
mente no horário previsto.”

A UFRJ recomenda que os candi-
datos não levem armas de fogo nem
aparelhos eletrônicos. Em caso de porte
desses objetos, serão guardados em
envelope, fornecido pelo fiscal. “Su-
gerimos que não os levem, pois aque-
le que for surpreendido durante o pe-
ríodo de realização de suas provas por-
tando (carregando consigo, levando
ou conduzindo) armas ou aparelhos

eletrônicos (telefone celular, walk-
man, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, receptor, gravador, relógio
digital, calculadora, tablet, etc.), quer
seja na sala ou nas dependências do
seu local de prova, será eliminado”,
alertou Midiã.

Relógios analógicos, segundo
Midiã de Souza Silva, são permi-
tidos (apenas os digitais são proi-
bidos). Não há, segundo a coor-
denadora, restrições quanto às ves-
timentas. “Contudo, como as sa-
las de realização das provas pos-
suem ar-condicionado, sugerimos
que tenham o cuidado de levarem
casacos, caso isso seja um incômo-
do”, destacou.

A objetiva terá 60 questões para

os cargos do grupo 1, sendo 20
de Português, dez de Legislação
e 30 de Conhecimentos Especí-
ficos. Já para os do grupo 3 serão
40, sendo dez de Português, dez
de Legislação e 20 de Conheci-
mentos Específicos.

No 1, será aprovado quem con-
seguir 45 pontos, sendo dez de
Português, cinco de Legislação e 30
em Conhecimentos Específicos
(cada questão vale dois). No 3, a
aprovação está condicionada ao
alcance de 30 pontos, sendo cinco
de Portuguès, cinco em Legislação
e dez em Conhecimentos Especí-
ficos (cada item vale dois).

Os gabaritos preliminares estão
previstos para saírem na segunda,
5, com recursos, no site da PR4, ter-
ça e quarta-feiras, dias 6 e 7. Os de-
mais 5.558 candidatos (total de
15.496) aos cargos do grupo 2 fa-
rão a prova objetiva no dia 18 des-
te mês. O cartão, com o local e ho-
rário do exame, será liberado no dia
próximo dia 13, no site da PR4. O
concurso da UFRJ, para 131 vagas
no total, tem a maior parte delas
destinada à área da Saúde. As opor-
tunidades são em cargos de todos
os níveis de escolaridade, com re-
munerações variando de R$2.292,69
a R$8.194,42.

Saiu o número final de ins-
critos do concurso para o ma-
gisterio do Colégio Pedro II
(CPII). Segundo o colégio, 2.836
professores se inscreveram para
a disputa. As áreas com mais
candidatos são História (503),
1° Segmento do Ensino Funda-
mental (443), Português (404),
Matemática (274), Educação
Física (251), Sociologia (202),
Educação Infantil (180), entre
outras. A tabela completa está

disponível para consulta na
FOLHA DIRIGIDA Online.

Já os cartões, com os locais e
horário da prova, serão divulga-
dos no dia 13 de dezembro, no
site do CPII. A avaliação, que
está marcada para dia 18 do
mesmo mês, será composta por
uma prova escrita, com questões
objetivas (25) e discursivas
(quatro), exigindo apenas o con-
teúdo de Conhecimentos Espe-
cíficos dos candidatos.

Em seguida, os docentes pas-
sarão ainda por uma prova de aula
e análise de titulos, no intervalo
entre os dias 10 e 23 de março.
Apenas os professores que obti-
verem nota igual ou superior a 70
na prova de aula terão seus títu-
los avaliados. Já em relação à par-
te discursiva, os professores pre-
cisam obter, no mínimo, 60% de
acertos na parte objetiva e fica-
rem classificados em até 30 ve-
zes o número de vagas da área de

SERVIÇO
Cartões: www.cp2.g12.br

atuação/conhecimento, para te-
rem seu exame corrigido.

O objetivo do colégio é pre-
encher até 71 vagas (14 imedi-
atas e 57 em cadastro) de pro-
fessor. As contratações ocorrerão
pelo regime estatutário (garan-
tia de estabilidade). A valida-
de o concurso é de um ano, po-
dendo dobrar.
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UFF: 70 vagas para assistente. 2º grau
GGGGGANHOSANHOSANHOSANHOSANHOS | Remunerações oferecidas no concurso da universidade variam de R$2.292 a R$4.326 mensais

Todas são para
Niterói, local da sede
da universidade.
Regime estatutário

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

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 completa de
Nível Médio Profissionalizante de Técnico em Administra-
ção, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério
da Educação, ou Ensino Médio completo, realizado em Ins-
tituição reconhecida pelo Ministério da Educação, mais
comprovação de experiência profissional de, no mínimo,
doze meses em área Administrativa.

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: ANATOMIA E NECROP-
SIA: Formação completa de Nível Médio Profissionalizante
na área de Anatomia Humana e Necropsia, realizado em
Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação ou
Ensino Médio completo mais Curso Técnico na área de
Anatomia Humana e Necropsia, realizados em Instituição(ões)
reconhecida(s) pelo Ministério da Educação; e Registro no
Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e comprova-
ção de regularidade.

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: FÍSICA: Formação com-
pleta de Nível Médio Profissionalizante na área de Física,
realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da
Educação ou Ensino Médio completo mais Curso Técnico
na área de Física, realizados em Instituição(ões) reconhecida(s)
pelo Ministério da Educação; e Registro no Órgão Fiscaliza-
dor competente, se for o caso, e comprovação de regulari-
dade.

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

TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: Formação com-
pleta de Nível Médio Profissionalizante na área de Tecnolo-
gia da Informação, realizado em Instituição reconhecida pelo
Ministério da Educação, ou Ensino Médio completo mais
Curso Técnico em Eletrônica com ênfase em Sistemas
Computacionais , realizados em Instituição(ões)
reconhecida(s) pelo Ministério da Educação; e Registro no
Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e comprova-
ção de regularidade.

TÉCNICO EM ARQUIVO: Formação completa de Nível Mé-
dio Profissionalizante de Técnico em Arquivo, realizado em
Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, ou Ensino
Médio completo mais Curso Técnico em Arquivo, realiza-
dos em Instituição(ões) reconhecida(s) pelo Ministério da
Educação; e Registro no Órgão Fiscalizador competente,
se for o caso, e comprovação de regularidade.

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA: Formação completa de
Nível Médio Profissionalizante de Técnico em Eletromecâ-
nica, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério
da Educação, ou Ensino Médio completo mais Curso Técni-
co em Eletromecânica, realizados em Instituição(ões)
reconhecida(s) pelo Ministério da Educação; e Registro no
Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e comprova-
ção de regularidade.

ARQUITETO E URBANISTA: Formação superior completa em
Curso de Graduação de Arquitetura e Urbanismo, realiza-
do em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação;
e Registro no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso,
e comprovação de regularidade.

ARQUIVISTA: Formação superior completa em Curso de Gra-
duação em Arquivologia, realizado em Instituição reconhe-
cida pelo Ministério da Educação; e Registro no Órgão Fis-
calizador competente, se for o caso, e comprovação de
regularidade.

CONTADOR: Formação superior completa em Curso de Gra-
duação em Contabilidade, realizado em Instituição reconhe-
cida pelo Ministério da Educação; e Registro no Órgão Fis-
calizador competente, se for o caso, e comprovação de
regularidade.

ENGENHEIRO/ÁREA: CIVIL: Formação superior completa em
Curso de Graduação em Engenharia Civil, realizado em Ins-
tituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e Regis-
tro no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e com-

provação de regularidade.

ENGENHEIRO/ÁREA: ELÉTRICA: Formação superior completa
em Curso de Graduação em Engenharia Elétrica, realizado
em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e
Registro no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso,
e comprovação de regularidade.

MÉDICO/ÁREA: CARDIOLOGIA: Formação superior comple-
ta em Curso de Graduação em Medicina, realizado em Insti-
tuição reconhecida pelo Ministério da Educação; e Conclu-
são de Residência Médica em Cardiologia, reconhecida pela
Comissão Nacional de Residência Médica, ou apresentação
de Título de Especialista em Cardiologia, emitido por Socie-
dade Médica Conveniada da Associação Médica Brasileira,
ou Conclusão de Curso de Especialização em Cardiologia,
realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Edu-
cação; e Registro no Órgão Fiscalizador competente, se for o
caso, e comprovação de regularidade.

MÉDICO/ÁREA: GERIATRIA: Formação superior completa
em Curso de Graduação em Medicina, realizado em Insti-
tuição reconhecida pelo Ministério da Educação; e Conclu-
são de Residência Médica em Geriatria, reconhecida pela
Comissão Nacional de Residência Médica, ou apresenta-
ção de Título de Especialista em Geriatria, emitido por So-
ciedade Médica Conveniada da Associação Médica Brasi-
leira, ou Conclusão de Curso de Especialização em Geria-
tria, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério
da Educação; e Registro no Órgão Fiscalizador competen-
te, se for o caso, e comprovação de regularidade.

MÉDICO/ÁREA: ORTOPEDIA: Formação superior completa
em Curso de Graduação em Medicina, realizado em Insti-
tuição reconhecida pelo Ministério da Educação; e Conclu-
são de Residência Médica em Ortopedia, reconhecida pela
Comissão Nacional de Residência Médica, ou apresenta-
ção de Título de Especialista em Ortopedia, emitido por So-
ciedade Médica Conveniada da Associação Médica Brasi-
leira, ou Conclusão de Curso de Especialização em Ortope-
dia, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério
da Educação; e Registro no Órgão Fiscalizador competen-
te, se for o caso, e comprovação de regularidade.

MÉDICO VETERINÁRIO: Formação superior completa em Curso
de Graduação em Medicina Veterinária, realizado em Insti-
tuição reconhecida pelo Ministério da Educação; e Regis-
tro no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e com-
provação de regularidade.

NUTRICIONISTA: Formação superior completa em Curso de
Graduação em Nutrição, realizado em Instituição reconhe-
cida pelo Ministério da Educação; e Registro no Órgão Fis-
calizador competente, se for o caso, e comprovação de re-
gularidade.

ODONTÓLOGO: Formação superior completa em Curso de
Graduação em Odontologia, realizado em Instituição reco-
nhecida 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 Gra-
duação em Pedagogia, realizado em Instituição reconheci-
da pelo Ministério da Educação; e Registro no Órgão Fisca-
lizador competente, se for o caso, e comprovação de regu-
laridade.

QUÍMICO: Formação superior completa em Curso de Gradu-
ação em Química, realizado em Instituição reconhecida pelo
Ministério da Educação; e Registro no Órgão Fiscalizador com-
petente, se for o caso, e comprovação de regularidade.

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Formação superior completa em
Curso de Graduação em Letras, realizado em Instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação; ou Formação
superior completa em Curso de Graduação em Secretaria-
do Executivo Bilingue, realizado em Instituição reconheci-
da pelo Ministério da Educação; e Registro no Órgão Fisca-
lizador competente, se for o caso, e comprovação de regu-
laridade.

TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS: Formação supe-
rior completa em Curso de Graduação em Pedagogia, rea-
lizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educa-
ção; ou - Formação superior completa em Curso de Gradua-
ção em Licenciaturas, realizado em Instituição reconheci-
da pelo Ministério da Educação; e Registro no Órgão Fisca-
lizador competente, se for o caso, e comprovação de regu-
laridade.

Veja quadro de cargos e requisitos do concurso da UFF

Quem tem interesse em in-
gressar no serviço público fe-
deral encontra no concurso da
Universidade Federal Flumi-
nense (UFF) uma grande opor-
tunidade. A seleção é para car-
gos de todos os níveis, com con-
tratação via regime estatutário,
que prevê estabilidade, e remu-
nerações que variam de
R$2.292,69 a R$4.326,21 já no
início da carreira.

A maior parte das vagas é para
o cargo de assistente em admi-
nistração, de nível médio, com
iniciais de R$2.752,81, incluin-
do o auxílio-alimentação, de
R$458. São 70 vagas, todas em
Niterói, local da sede da univer-
sidade. Para concorrer, é preciso
ter ensino médio completo e ex-
periência de pelo menos um
ano na área administrativa. A
vivência é dispensável apenas
se o candidato possuir curso
profissionalizante de Técnico
em Administração.

E além dos classificados para
as vagas previstas em edital, o
resultado final do concurso tra-
rá o nome de outros 99 apro-
vados, totalizando 169 que po-
derão ser chamados ao longo da
validade do concurso, que será
de dois anos, podendo chegar
a quatro, caso haja prorrogação.

No nível fundamental, são 11
vagas para auxiliar em adminis-
tração (dez em Niterói e uma em
Macaé). Para esses, os rendimen-
tos iniciais são de R$2.292,69.
Além da escolaridade exigida, os
candidatos devem ter experiên-
cia de um ano na área adminis-
trativa. Para auxiliar, serão 44
aprovados no resultado final.

As demais vagas estão distri-
buídas da seguinte forma: sete
vagas no nível médio/técnico,
em cargos como técnico de la-
boratório (várias áreas) e téc-
nico em tecnologia da infor-
mação, e 25 no nível superi-
or, distribuídas entre arquivis-
ta, contador, engenheiro civil
e outros. Além de Niterói e
Macaé, essas vagas são para tra-
balhar em Angra dos Reis,
Nova Friburgo, Petrópolis ou
Volta Redonda.

Inscrições - As inscrições no
concurso serão recebidas de
23 de janeiro a 20 de feverei-
ro, no site da Coseac/UFF (or-
ganizadora), com taxa de R$70
para os cargos de nível funda-
mental, R$85 para os de mé-
dio e médio/técnico e R$110
para os de nível superior.

E os futuros candidatos terão
quatro meses para se preparar,
já que as provas estão previs-
tas apenas para abril do ano
que vem (no dia 2 ou 9, con-
forme o cargo). Serão aplica-
das provas objetiva e de reda-
ção, sendo necessário acertar
pelo menos oito das 15 ques-
tões de Língua Portuguesa, oito
das 15 de Noções básicas de Ad-
ministração Pública e 20 das
35 de Conhecimentos Especí-
ficos. Somente terão as reda-
ções corrigidas os candidatos
com classificação nas objeti-
vas em posição equivalente a
até oito vezes o número de
vagas do cargo pretendido.

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições: www.idecan.org.br

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições: www.idecan.org.br
Lista de inscritos - pesquisador:
www.inca.gov.br

CRF-RJ abre seleção para
cargos de 2º e 3º graus

TTTTTEMPORÁRIOSEMPORÁRIOSEMPORÁRIOSEMPORÁRIOSEMPORÁRIOS     | Inscrições gratuitas pelo site do conselho

SERVIÇO
Inscrições:Inscrições:Inscrições:Inscrições:Inscrições: www.crf-rj.org.br/
transparencia/selecao

O Conselho Regional de Farmá-
cia do Estado do Rio de
Janeiro(CRF-RJ), autarquia fede-
ral, abriu seleção temporária vi-
sando ao preenchimento inicial
de oito vagas, distribuídas pelos
cargos de agente administrativo
(seis), de nível médio, contador
(uma) e assessor de imprensa
(uma), ambos de nível superior.

As vagas de agente administra-
tivo estão distribuídas pela sede
do Rio de Janeiro (três), Niterói

(uma), Itaperuna (uma) e Nova
Iguaçu (uma). Já as de contador e
assessor de imprensa são para a
capital. Além das vagas iniciais,
também será formado de cadas-
tro de reserva. Os salários são de
R$2.220 para nível médio e
R$4.400 para nível superior, para
cargas de 40 horas semanais. Os
contratos terão duração de um ano,
podendo ser renovados por igual
período.

As inscrições, que são gratuitas,

já estão abertas e devem ser fei-
tas no site do CRF-RJ até as 18h
do dia 5 de dezembro. A seleção
ocorrerá por meio de análise de
currículo (terá início no próximo
dia 6) e entrevista (ocorrerão de
7 a 9 de dezembro). O resultado
final está previsto para o próximo
dia 19.

Serão abertas às 14h da pró-
xima segunda-feira, dia 5, as ins-
crições no concurso para 102
vagas de administrador, conta-
dor e analista de políticas soci-
ais do Ministério da Saúde,
abrangendo vários estados. Os
três cargos têm requisito de for-
mação superior e registro pro-
fissional e proporcionam re-
munerações iniciais de
R$5.242,27 ou R$6.202,88
(analista). As contratações são
via regime estatutário, que pre-
vê estabilidade.

São 34 vagas para cada cargo,
com destaque para analista, vol-

Ministério da Saude abre
inscrições na segunda, dia 5

PPPPPROCEDIMENTOROCEDIMENTOROCEDIMENTOROCEDIMENTOROCEDIMENTO     | Cadastros devem ser feitos pelo site do Idecan

Provas serão
aplicadas no dia 19
de fevereiro,
também na cidade do Rio

tado para quem possui qualquer
formação superior. São 25 vagas
para ampla concorrência, sete
para negros e duas para pessoas
com deficiência. A distribuição é
a mesma para os demais cargos.

A seleção terá provas aplica-
das em todas as capitais, inclu-
indo o Rio de Janeiro, portan-
to, mesmo não havendo vagas
para o estado. As oportunida-
des são para trabalhar nos Dis-
tritos Sanitários Especiais In-
dígenas (DSEIs), que possui
unidade nos seguintes estados:
Minas Gerais, Amazonas, Mato
Grosso, Pará, Acre, Rondônia,
Roraima, Alagoas, Amapá,
Bahia, Ceará, Maranhão, Mato
Grosso do Sul, Paraíba, Per-
nambuco, Paraná, Santa Cata-
rina e Tocantins.

As inscrições do concurso se-

rão recebidas no site do Idecan
(organizador) até as 23h59 do dia
5 de janeiro, com taxa de R$67
para todos os cargos. A seleção
será feita por meio de provas
objetivas (Língua Portuguesa,
Raciocínio Lógico, Conheci-
mentos Gerais e Conhecimen-
tos Específicos), discursivas e de
títulos (apenas analista).

As provas objetivas e discursi-
vas estão previstas para 19 de fe-
vereiro e serão realizadas das
9h30 às 13h30, para administra-
dor e contador, e das 15h às 19h,
para analista (horário de Brasí-
lia). A validade do concurso será
de um ano, podendo chegar a dois
em caso de prorrogação.

Irão só até a próxima quinta-
feira, dia 8, as inscrições do con-
curso para 26 vagas no Instituto
Nacional de Câncer (Inca), no Rio
de Janeiro, promovido pelo Mi-
nistério da Saúde. É a oportuni-
dade de ingressar em cargos dos
níveis médio/técnico e superior,
com remunerações que variam de
R$3.662,29 a R$8.930,33, no
mínimo, e contratações via regi-
me estatutário, que prevê estabi-
lidade.

No nível médio/técnico são
oferecidas 15 vagas de técnico, das
quais 12 estão na área de radio-
terapia. Nesse caso, os ganhos
iniciais são de pelo menos
R$4.139,15 e os requisitos são a

Inca-Rio: níveis técnico
e superior, só até o dia 8

CCCCCRONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMA     | Provas estão previstas para o dia 15 de janeiro

Concurso é para 26
vagas em cargos que
proporcionam até
R$8.930 mensais

formação técnica ou de tecnólo-
go em Radiologia e registro no
órgão de classe correspondente,
além de curso de formação, ex-
tensão, aperfeiçoamento ou es-
pecialização, com carga horária
mínima de 330 horas em Radio-
terapia, e experiência mínima de
um ano na área.

As outras três vagas de técnico
são nas áreas de Controle de Qua-
lidade em Radiação Ionizante (ini-
ciais mínimos de R$3.662,29),
Informação em Saúde e Registro de
Câncer (R$4.352,66) e Laborató-
rio Imunogenética (R$3.662,29).
Já no nível superior, são sete va-
gas para analista em ciência e tec-
nologia e quatro para tecnologis-
ta júnior, em várias áreas, com ini-
ciais variando de R$7.146,71 a
R$8.930,33, pelo menos.

As inscrições são recebidas no
site do Idecan (organizador), com
taxa de R$48 (médio/técnico) ou
R$79 (superior) e a seleção com-

preenderá provas objetivas (Lín-
gua Portuguesa, Saúde Pública –
Legislação do SUS e Conhecimen-
tos Específicos) e discursivas,
previstas para 15 de janeiro, ape-
nas na cidade do Rio de Janeiro,
além de avaliação de títulos. A
validade do concurso será de um
ano, podendo dobrar.

Pesquisador - O Inca disponibi-
lizou a relação das inscrições homo-
logadas no concurso para pesqui-
sador e somente dois inscritos fo-
ram habilitados. Os recursos con-
tra a não aceitação das inscrições
serão recebidos nestes dias 1 e 2 de
dezembro, no site do próprio Inca.
A aplicação das provas e as demais
fases do concurso acontecerão de 15
de dezembro a 30 de março.
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Gaffrée: especialista dá dicas de Português
EEEEEBSERHBSERHBSERHBSERHBSERH | Provas objetivas do concurso para 526 vagas em cargos de 2º e 3º graus estão programadas para o dia 22 de janeiro

Lincoln Moura
classificou programa
da matéria como bem
dividido e completo

ANS, no Rio, tem concurso
incluído no orçamento-2017

RRRRREMUNERAÇÕESEMUNERAÇÕESEMUNERAÇÕESEMUNERAÇÕESEMUNERAÇÕES     | Iniciais de R$11.529 e R$12.432 mensais

São esperadas
231 vagas para
analista e especialista,
ambos de 3º grau

Fiocruz homologa resultado
do concurso para assistente

LLLLLISTÃOISTÃOISTÃOISTÃOISTÃO     | Classificação pode ser consultada na FD Online

Para pesquisador
e técnico, consulta
ao cartão já
está disponível

Exército possui sinal
verde para abrir 622 vagas

TTTTTEMPORÁRIOSEMPORÁRIOSEMPORÁRIOSEMPORÁRIOSEMPORÁRIOS     | Seleção será feita por meio de análise curricular

Serão abertas
vagas em vários cargos
de todos os
níveis de escolaridade

Outro concurso federal autori-
zado pelo Ministério do Planeja-
mento, previsto para o próximo
ano, é o do Comando do Exército.
A seleção, que visa à contratação
de 622 temporários, será dividida
em vários editais, publicados ao
longo do próximo ano, conforme
as necessidades da União. O obje-
tivo das contratações é viabilizar
projetos e obras do governo fede-
ral, e já está definido que a organi-

zação dos certames ficará a cargo
do próprio Comando do Exército.

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. A avaliação será feita
apenas por currículo, e os seleci-
onados atuarão em projetos de en-
genharia de construção, em obras
públicas de infraestrutura, em
atividades de mapeamento car-
tográfico terrestre, em ações de
logística e na implantação em
projetos estratégicos do Exército.

Mesmo com a autorização de
que 383 pessoas sejam admitidas
até este mês, e 239 até abril do ano

que vem, a Assessoria de Impren-
sa do órgão esclareceu que isso não
será possível, por falta de tempo
hábil. A previsão do Exército é
saber os valores das remunerações
ao longo do próximo ano, com as
demandas da União apresentadas
e conforme o governo for liberan-
do os recursos.

Além desta, o Ministério do
Planejamento autorizou também
seleção do Comando do Exército
para 21 vagas em cadastro de re-
serva, visando à substituição, em
caso de vacâncias, dos alocados
para a implementação da Infraes-
trutura Geoespacial do Programa
de Modernização da Gestão do Pa-
trimônio Imobiliário da União.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA EBSERH/GAFFRÉE

Candidatos dos concursos da Ebserh devem
realizar muitos exercícios para um melhor preparoFicha de Exercícios

Resolva teste de Língua Portuguesa
Candidatos ao concurso para assistente adminis-

trativo do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle,
vinculado à Ebserh, podem resolver abaixo novo teste
Português. Ao final, confira o gabarito comentado.

LÍNGUA PORTUGUESA

Autarquia federal com sede no
Rio de Janeiro, a Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar
(ANS), que tem a intenção de
contratar 231 servidores públicos,
por meio do regime estatutário,
deverá abrir um concurso para
analista administrativo e especi-
alista (carreiras de nível superi-
or) tão logo receba autorização
do Ministério do Planejamento,

Desenvolvimento e Gestão.
Mesmo ainda sem o aval ofi-

cial da pasta, a agência, assim
como outros órgãos federais, já
têm como ponto favorável o
fato de esses concursos cons-
tarem no projeto de lei orça-
mentária do governo federal
para 2017. De acordo com esse
orçamento, que deverá ser vo-
tado muito em breve no Con-
gresso Nacional, no caso da
ANS há a estimativa de arreca-
dar R$5,7 milhões nessa sele-
ção, tendo por base cerca de 57
mil inscritos, com uma taxa de
inscrição de R$100.

O analista administrativo
da agência tem remuneração
atual de R$11.529,29. Já
R$12.432,49 é o ganho atual
dos especialistas. Nos dois va-
lores estão considerados os
R$458 de auxílio-alimenta-
ção. Embora não tenha sido
divulgada ainda quantas vagas
a autarquia quer preencher
em cada uma dessas duas car-
reiras, a maior parte deverá ser
para analista, pois tem maior ca-
rência, segundo o sindicato da
categoria. A última vez que a ANS
abriu seleção para o 3º grau foi
em 2013, a cargo do Cespe/UnB.

A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) divulgou na última
terça-feira, dia 29, a homolo-
gação do resultado final do
concurso de assistente técnico,
de nível médio, bem como a
classificação definitiva desses
candidatos. O objetivo dessa
seleção é preencher, inicial-
mente, 21 vagas, sendo 14 de-
las destinadas à sede da autar-
quia, no Rio de Janeiro.

As demais destinam-se a Ma-

naus (duas), Salvador (uma),
Belo Horizonte (uma), Curi-
tiba (uma), Recife (uma) e
Brasília (uma). A validade do
concurso é de um ano, mas
pode ser estendida por igual
período, quando mais vagas
deverão surgir.

Já nas seleções em andamen-
to para técnico (nível médio/
técnico) e pesquisador (exigên-
cia de mestrado) da fundação,
a consulta aos cartões de con-
firmação de inscrição, indivi-
dual, já está disponível, no site
da Fiotec. Ambas as avaliações
estão marcadas para 11 de de-
zembro, das 9h às 13h, no Rio
de Janeiro, Paraná, Bahia, Dis-

trito Federal, Rondônia, Cea-
rá, Amazonas, Pernambuco,
Minas Gerais e Piauí.

Com o objetivo de preencher,
no total, 119 vagas, no dia 11
haverá a primeira fase: uma pro-
va objetiva para os 5.922 concor-
rentes a técnico (segundo a lis-
ta de inscrições homologadas)
e uma discursiva aos pesquisa-
dores (2.762 candidatos ao todo).
A validade dessas duas seleções
é de um ano, podendo ser pos-
tergada por igual período.

SERVIÇO
Locais de prova: https://
concurso.fiotec.org.br/Fiocruz.2016/
Resultados: www.folhadirigida.com.br

Disciplina decisiva, cobrada
em todos os concursos, Língua
Portuguesa terá dez questões na
seleção da Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares (Ebserh)
para o Hospital Universitário
Gaffrée e Guinle (HUGG), da
Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro (UniRio). Com
isso, é preciso ter atenção a essa
matéria.

O coordenador pedagógico
do curso Pra Passar, Lincoln
Moura, que também leciona
Português e Redação, classificou
o conteúdo programático dessa
matéria como bem dividido e
completo, abrangendo toda a
parte de semântica (sentido),
sintaxe, fonologia e morfologia.
E fez uma ressalva: “Embora o
programa seja o mesmo para
todos os cargos, tanto do nível
médio quanto do superior, o que
diferenciará é a maneira como
o IBFC (organizador) fará a co-
brança. No 2º grau, 70% da pro-
va é gramática, enquanto que no
3º grau, há mais interpretação
de texto”, revelou.

SERVIÇO
Cartões de confirmação: http://
www.ibfc.org.br/

Como no nível médio o foco
é na parte gramatical, Moura
apostou que das dez perguntas
de Língua Portuguesa deverá ha-
ver sete de Gramática e três de
interpretação de texto. O espe-
cialista salientou ainda que
mesmo o programa do edital
sendo completo, nem tudo será
cobrado. “Porém, a banca pode-
rá trazer mais de um assunto em
uma única questão”, observou.

Lincoln Moura elencou os
assuntos certos nessa prova,
marcada para 22 de janeiro:
pontuação, regência verbal,
crase, verbo e colocação pro-
nominal. Para o professor de

Português, os candidatos de-
vem focar os estudos somente
em avaliações deste ano do
IBFC, tais como as do Tribunal
de Contas do Município do Rio
de Janeiro (TCM-Rio) e do Hos-
pital Universitário Antonio
Pedro (Huap).

A banca liberá os cartões de
confirmação de inscrição, con-
tendo os locais de prova, em 13
de janeiro, no site. O exame
objetivo será aplicado no dia 22
do mesmo mês, durante quatro
horas, apenas na capital flumi-
nense. Há 526 vagas disponíveis,
para os níveis médio, médio/
técnico e superior, destinadas às
áreas assistencial, médica e ad-
ministrativa.

A função de destaque da área
administrativa é assistente admi-
nistrativo, de nível médio, com
60 ofertas iniciais. E na área da
Saúde, duas carreiras deverão ter
grande concorrência. A primei-
ra delas pede formação técnica:
técnico de enfermagem, com 88
oportunidades para os perfis ge-
neralista e Saúde do Trabalhador.
O outro cargo de destaque é en-
fermeiro, que pede graduação. A
princípio, são 81 vagas.
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O QUARTO BOTÃO
O voto eletrônico acabou com algumas tradições eleito-

rais. Quem conhece a empáfia dos computadores sabe como
eles reagiriam a um pedido de “Recontagem”, o velho re-
curso de perdedores inconformados. Com computador não
tem recontagem. Ou tem? Acho que o que inibiria o pedido
de uma segunda tabulação seria menos uma impossibilida-
de técnica do que o temor reverencial que ainda temos da
nova técnica. O que o computador pensaria de nós e da
nossa confiança, se pedíssemos para ele contar de novo?
Pareceria desrespeito. Embora seja teoricamente mais fá-
cil fraudar uma eleição eletronicamente do que manualmente.

Outra tradição que morre é a do recado que o eleitor dava
a “eles” – o poder, o Estado, os políticos, o mundo – na
única oportunidade que tinha de lhes passar oficialmente
um bilhete anônimo. O recado podia vir na forma de voto
num macaco, num rinoceronte, num tipo popular ou na sogra,
ou na forma de desaforo. Já se disse que, se o resultado
dos pleitos fosse cem por cento fiel à votação, no Brasil
muitos palavrões teriam chegado às câmaras e a cargos
executivos, onde talvez fizessem um trabalho melhor do que
os candidatos eleitos.

Ironia também não pode mais, com o computador. Dá
para imaginar a votação expressiva que terão, amanhã, nos
lugares onde a urna ainda não é eletrônica, o juiz Nicolalau,
a Georgina do INPS e o Vanderlei Luxemburgo.

As maquininhas, para serem verdadeiramente democrá-
ticas, deveriam ter um quarto botão abaixo do teclado, com
a palavra “Anarquiza”, para o voto de protesto. Mas aí ca-
beria aos próprios computadores escolherem o recado
malcriado que registrariam, e para isso eles não têm a
competência humana. Com o voto eletrônico, entramos na
era das eleições sem imaginação, por falta de alternativa.
Não era exatamente isso que se queria dizer com “amadu-
recimento político”.

VERÍSSIMO, L. F. O quar to botão. Correio Braziliense,
30 set. 2000.

01 Marque a alternativa CORRETA:
Segundo o autor, um quar to botão na urna eletrônica
seria útil porque

(a) recuperaria a confiança do eleitor no sistema eleitoral,
inibindo a possibilidade de uma recontagem.

(b) incentivaria o amadurecimento político dos eleitores,
levando-os a votarem em candidatos confiáveis.

(c) recuperaria uma quarta alternativa, a do voto de pro-
testo, retomando, de cer ta forma, o caráter democrá-
tico e humano das eleições tradicionais.

(d) possibilitaria pedidos de recontagem, eliminando o te-
mor reverencial do eleitor pelas novas técnicas compu-
tacionais.

(e) acabaria com a possibilidade de fraude.

02 Assinale alternativa INCORRETA.
O humor e a ironia têm o efeito de tornar claros cer tos fa-

tos e cer tas situações que o poder institucionalizado
tenta encobrir.

No segundo parágrafo, esses recursos linguísticos levam o
leitor a inferir que no Brasil

(a) a manipulação de votos nas eleições para as câmaras
e cargos executivos é uma prática comum.

(b) os eleitores, apesar de conscientes, são passivos, pois
não têm meios de reagir à inoperância dos candidatos
que escolheram para representá-los.

(c) o trabalho dos candidatos eleitos às câmaras e a car-
gos executivos está aquém das expectativas de seus
eleitores.

(d) os candidatos eleitos não dão oportunidade de os elei-
tores expressarem sua opinião acerca do desempenho
que estão tendo nas câmaras e nos cargos executivos.

(e) os candidatos sempre entram em contato com os elei-
tores.

03 O texto “O quarto botão” estrutura-se sobre algumas
oposições básicas. Marque a alternativa que NÃO tra-
duz essas oposições:

(a) competência eletrônica – competência humana
(b) democracia – diálogo
(c) tradição – modernidade
(d) eleitores – poder
(e) contato e poder

Crônica tem esta vantagem: não obriga ao paletó e gra-
vata do editorialista, forçado a definir uma posição correta
diante dos grandes problemas; não exige de quem a faz o
nervosismo saltitante do repórter, responsável pela apura-
ção do fato na hora mesma em que ele acontece; dispensa
a especialização suada em economia, finanças, política na-
cional e internacional, esporte, religião e o mais que imagi-
nar se possa. Sei bem que existem o cronista político, o
esportivo, o religioso, o econômico etc., mas a crônica de
que estou falando é aquela que não precisa entender de
nada ao falar de tudo. Não se exige do cronista geral a in-
formação ou o comentário precisos que cobramos dos ou-
tros.

O que lhe pedimos é uma espécie de loucura mansa,
que desenvolva determinado ponto de vista não ortodoxo e
não trivial, e desper te em nós a inclinação para o jogo da
fantasia, o absurdo e a vadiação de espírito. Claro que ele
deve ser um cara confiável, ainda na divagação. Não se
compreende, ou não compreendo, cronista faccioso, que
sirva a interesse pessoal ou de grupo, porque a crônica é
território livre da imaginação, empenhada em circular entre
os acontecimentos do dia, sem procurar influir neles. Fazer
mais do que isto seria pretensão descabida de sua par te.
Ele sabe que seu prazo de atuação é limitado: minutos no
café da manhã ou à espera do coletivo.

04 Uma das características atribuídas à crônica, de acor-
do com o texto, é:

(a) ter tema específico de dada área social;
(b) ser composta em linguagem acessível ao povo;
(c) discorrer sobre assuntos do cotidiano;
(d) apresentar um veio humorístico do autor;
(e) ser um texto que procura auxiliar as pessoas em geral.

05 A frase INCORRETA quanto à regência verbal, de acor-
do com a norma culta da língua, é:

(a) O cronista em que tenho ciência é aquele que escre-
veu duas crônicas no jornal de bairro.

(b) O cronista a que me refiro não precisa entender de nada
com profundidade.

(c) O cronista a que aludo é aquele que não precisa enten-
der de tudo.

(d) O cronista sobre cujo texto fiz um comentário é aquele
que não precisa entender de nada ao falar de tudo.

(e) O cronista de cujos textos retirei estes exemplos é es-
pecializado em temas políticos.

06 A frase INCORRETA quanto ao emprego do acento da
crase é:

(a) Às crônicas de Cecília Meireles dou preferência as de
Fernando Sabino.

(b) O professor fez menção à crônica da página 400.
(c) Embora achasse que escrevia à Machado de Assis, não

passava de um mau escritor.
(d) Afirmou o repórter que apenas visava à apuração dos

fatos.
(e) O texto referia-se à toda crônica já publicada.

07 Está INCORRETA, quanto à concordância verbal, de acor-
do com a norma culta da língua, a frase:

(a) Creio que este é um dos cronistas que mais trata de

temas variados.
(b) Quem dentre os cronistas citados trataram de temas

esportivos?
(c) Um ou outro cronista tratarão de temas variados.
(d) Há de tratar-se de temas populares nas crônicas do

cotidiano.
(e) Hão de existir temas variados nas crônicas contempo-

râneas.

08 Das frases abaixo, a única CORRETA quanto à flexão
verbal, de acordo com a norma culta da língua, é:

(a) Se proporem uma outra crônica, argumente que não há
mais espaço nesta edição.

(b) Com a cooperação de todos, o jornalista creu que ha-
via condição de escrever a reportagem.

(c) Os candidatos só poderão se inscrever no concurso de
crônicas, se o requiserem.

(d) Os alunos de minha escola jamais obteram incentivo
para redigir textos em crônicas.

(e) Se o autor da crônica intervir na questão, não ocorre-
rão outras críticas ferinas.

09 A concordância verbo-nominal está inteiramente corre-
ta na frase:

(a) O desenvolvimento de técnicas de produção e de distri-
buição de alimentos permitiu a expansão da espécie
humana em todo o planeta.

(b) Ocorreu mudanças expressivas, ao longo dos tempos,
na relação do homem com os alimentos, que foi se tor-
nando mais variados e disponíveis.

(c) Os hábitos alimentares, par te significativa da cultura
de cada país, tornou-se uma das principais atividades
econômicas do homem.

(d) Com o início da agricultura, a tarefa de conseguir ali-
mentos passaram a exigir menos esforço e os perío-
dos de escassez de comida foi menos frequente.

(e) A visão de uma cesta repleta de pães quentinhos são
tão apetitosos que fica difícil resistir à tentação de co-
mer mais que o necessário.

10 Em português existe o verbo cegar, tirar a vista, tornar
cego, e o verbo segar, cor tar, ceifar. Tais formas, cha-
madas homônimas, são constante preocupação do usuário
da língua, pois exige que se relacione adequadamente
o significado à grafia. Nos itens abaixo as formas ho-
mônimas foram corretamente empregadas, EXCETO no
par de frases da opção:

(a) Na última sessão, não houve acordo entre as partes. /
O governo já providenciou a cessão das máquinas para
a execução do serviço.

(b) Não havia, no local, vasilha para cozer os alimentos. /
A funcionária precisava de nova máquina para coser as
roupas encomendadas.

(c) Para concertar o trator será preciso um bom mecâni-
co. / Patrões e empregados procuraram consertar um
encontro para nova rodada de negociações.

(d) O bilhete estava inser to no envelope, junto com a en-
comenda. / A comitiva presidencial visitará a compa-
nhia em dia ainda incer to.

(e) Não se pode esperar resultado satisfatório de pesqui-
sas ainda incipientes. / Os agricultores locais, despre-
parados e insipientes, receberam ajuda tecnológica da
companhia.

Gabarito comentado
01 C

Comentário: na urna eletrônica, não há possibilidade
de o eleitor manifestar sua insatisfação em relação ao
processo eleitoral, por isso a quarta alternativa recu-
peraria o desabafo do eleitor que marca o caráter de-
mocrático e humano das eleições tradicionais.

02 B
Comentário: a ironia é um recurso lingüístico e estilís-
tico e dizer o contrário do que se quer dizer. O segundo
parágrafo deixa nos fornece elementos para que pos-
samos inferir que mesmo sabendo em quem votar, os
eleitores não podem mandar recados aos seus políti-
cos que não atenderam às expectativas do eleitor.

03 B
Comentário: democracia e diálogo não constituem opo-
sição e sim afinidade, uma vez que para haver demo-
cracia é preciso haver diálogo.

04 C
Comentário: a crônica é uma narrativa cur ta que fala
sobre fatos do cotidiano; tudo na crônica é verdadeiro;
apresenta todas as características de uma narrativa.

05 A
Comentário: as questões de regência verbal podem estar
relacionadas ao emprego dos pronomes relativos. Se o
termo da oração adjetiva exigir uma preposição, esta
migra para antes do pronome relativo. A frase correta
seria “O cronista DE que tenho ciência é aquele que
escreveu duas crônicas no jornal de bairro.”

06 E
Comentário: Sabemos que a crase é a fusão de uma a
+ outro a. A resposta é a letra E porque não há crase
antes de pronomes indefinidos.

Na alternativa A, o verbo preferir é transitivo indireto e regi-
do pela preposição A; na alternativa B, “fazer menção
A”; na alternativa C, escrever à moda, ou seja, do jeito
que Machado escrevia; na alternativa D, o verbo “vi-
sar” no sentido de desejar é transitivo indireto e regido
pela preposição A.

07 B
Comentário: na alternativa B, o sujeito é o pronome
indefinido “quem” que tem valor excludente, ou seja,
deixa claro que se refere a apenas uma pessoa, por
isso, o verbo fica no singular.

08 B
Comentário:

(a) Se PROPUSEREM uma outra crônica, argumente que
não há mais espaço nesta edição.

(c) Os candidatos só poderão se inscrever no concurso de
crônicas, se o REQUEREREM.

(d) Os alunos de minha escola jamais OBTIVERAM incen-
tivo para redigir textos em crônicas.

(e) Se o autor da crônica INTERVIER na questão, não ocor-
rerão outras críticas ferinas.

09 A
Comentário: a concordância verbal tem como regra: o
verbo deve concordar com o sujeito; a concordância
verbal é a relação de gênero e número estabelecida entre
substantivos e adjetivos(sabemos que o advérbio é in-
variável)

(b) OCORRERAM mudanças expressivas, ao longo dos tem-
pos, na relação do homem com os alimentos, que foi
se tornando mais variados e disponíveis.

(c) Os hábitos alimentares, par te significativa da cultura
de cada país, TORNARAM-SE uma das principais ativi-
dades econômicas do homem.

(d) Com o início da agricultura, a tarefa de conseguir ali-
mentos PASSOU a exigir menos esforço e os períodos
de escassez de comida foi menos frequente.

(e) A visão de uma cesta repleta de pães quentinhos É tão
APETITOSA que fica difícil resistir à tentação de co-
mer mais que o necessário.

10 C
Comentário: “Para CONSERTAR (reparar) o trator será
preciso um bom mecânico. / Patrões e empregados
procuraram CONCERTAR (afinar, acertar) um encontro
para nova rodada de negociações.
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IBGE deverá oferecer
82.050 vagas. Todos os níveis

DDDDDESESESESESTTTTTAAAAAQUEQUEQUEQUEQUE     | 62.400 vagas são previstas só para recenseador

Realização do
Censo Agropecuário
é prioridade do
presidente do instituto

Receita Federal é um dos
concursos previstos para 2017

CCCCCARARARARARGOSGOSGOSGOSGOS     | Funções de assistente, analista e auditor

Nova solicitação terá
de ser enviada até dia
31 de maio. Previsão
de oferta de 400 vagas

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 da Receita: quadro de provas do último concurso

PRF: proposta de edital
sai neste mês de dezembro

NNNNNECESSIDADEECESSIDADEECESSIDADEECESSIDADEECESSIDADE     | Atualmente, carência é de 2.500 policiais

CONTEÚDOS COMUNS A TODOS OS CARGOS
LÍNGUA PORTUGUESA: I - Compreensão e interpretação de texto. II - Sig-
nificação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos.
III - Pontuação. Estrutura e seqüência lógica de frases e parágrafos. IV -
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. V - Classes das palavras. VI - Con-
cordância nominal e verbal. VII - Regência nominal e verbal. Emprego da
crase. VIII - Emprego dos verbos regulares, irregulares e anômalos. Vo-
zes dos verbos. IX - Emprego dos pronomes. X - Sintaxe: termos essen-
ciais, integrantes e acessórios da oração.

RACIOCÍNIO LÓGICO: Avaliação da habilidade do candidato em entender
a estrutura lógica de relações entre pessoas, lugares, coisas e/ou even-
tos, deduzir novas informações e avaliar as condições usadas para es-
tabelecer a estrutura dessas relações. As questões das provas pode-
rão tratar das seguintes áreas: estruturas lógicas; lógica de argumen-
tação; diagramas lógicos; aritmética; álgebra e geometria básicas.

AGENTE CENSITÁRIO ADMINISTRATIVO (ACA)
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO: I - Aspectos gerais da Administração. Or-
ganizações como sistemas abertos. II - Funções administrativas: plane-
jamento, organização, direção, coordenação e controle. III - Motivação,
comunicação e liderança. IV - Eficiência e funcionamento de grupos. O
indivíduo na organização: papéis e interações. Trabalho em equipe. Equipes
de trabalho. V- Responsabilidade, coordenação, autoridade, poder e
delegação. VI - Compromisso com a qualidade nos serviços prestados.
VII - Noções de atendimento ao público. VIII - Noções de documentação e
arquivo.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA I: I - Utilização da Internet: noções gerais. II
- Correio Eletrônico (mensagens, anexação de arquivos, cópias). III - Win-
dows XP, Windows Vista e Windows Explorer: uso de arquivos, pastas e
operações mais frequentes; uso de aplicativos e ferramentas. IV - No-
ções gerais de operação da planilha Excel: digitação e edição de dados;
formatação de dados e gráficos. V - Noções básicas de Word.

AGENTE CENSITÁRIO MUNICIPAL (ACM)/ AGENTE CENSITÁRIO SUPER-
VISOR (ACS)
CONHECIMENTOS TÉCNICOS: Conteúdo do documento “Estudo dos co-
nhecimentos técnicos a serem aplicados no Censo Demográfico 2010”.
(Anexo VI do Roteiro do Candidato).

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO/ SITUAÇÕES GERENCIAIS I: I - Aspectos
gerais da Administração. Organizações como sistemas abertos. II - Fun-
ções administrativas: planejamento, organização, direção, coordenação
e controle. III - Motivação, comunicação e liderança. IV - Processo decisó-
rio e resolução de problemas. V - Noções básicas de gerência e gestão
de organizações e de pessoas. VI - Eficiência e funcionamento de gru-
pos. O indivíduo na organização: papéis e interações. Trabalho em equi-
pe. Equipes de trabalho. VII - Responsabilidade, coordenação, autorida-
de, poder e delegação. VIII - Avaliação de desempenho. IX - Compromisso
com a qualidade nos serviços prestados. Nota: Embora os conteúdos
de Noções de Administração/Situações Gerenciais I e II sejam seme-
lhantes, as provas terão níveis de complexidade diferenciados.

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

Agente censitário do IBGE: veja programa anterior
Para orientação daqueles que pretendem concorrer a uma vaga de

agente censitário administrativo, agente censitário municipal ou agente
censitário supervisor, FOLHA DIRIGIDA publica abaixo o programa do
último concurso do IBGE para essas funções. Especialistas acredi-
tam que o conteúdo anterior não deverá sofrer alterações significati-
vas e, por isso, é a melhor referência de estudos.

Recenseador: veja programa do último concurso

LÍNGUA PORTUGUESA: I - Compreensão de texto. II - Significação das
palavras: 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. Conver-
são de medidas. Sistema métrico decimal. VII - Leitura e interpretação
de tabelas e gráficos.

CONHECIMENTOS GERAIS: I - Aspectos relevantes da História e da Ge-
ografia 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 aborda-
dos nos diferentes veículos de comunicação.

CONHECIMENTOS TÉCNICOS: Conteúdo do documento “Estudo dos
Conhecimentos 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 ques-
tões de Português, Matemática, Conhecimentos Gerais e Co-
nhecimentos Técnicos:

O Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), que
deseja realizar no ano que vem
o Censo Agropecuário, está na
expectativa pela aprovação do
orçamento da União de 2017,
que inclui a pesquisa. A vota-
ção do orçamento pelo Con-
gresso Nacional ainda não tem
data para ocorrer. Se aprovado,
o IBGE deverá oferecer 82.050
vagas temporárias, com chan-
ces para todos os níveis de es-
colaridade.

A realização do censo é prio-
ridade do presidente do IBGE,
Paulo Rabello de Castro, que
vem negociando a pesquisa com
o governo. Se o orçamento for
aprovado prevendo o censo, o
IBGE terá que solicitar ao Minis-
tério do Planejamento as 82.050
vagas temporárias.

Desse quantitativo, 62.400
vagas estão previstas para recen-
seador, de nível fundamental e
com ganhos de cerca de R$3
mil, e 19.086 para o nível mé-
dio, em quatro cargos. Para o
antigo 2º grau, consta no orça-
mento do governo federal a
oferta de 486 vagas de agente
censitário regional (com habi-
litação do tipo B), com R$3.458
e 700 de agente censitário ad-
ministrativo, com R$2.018.
Estão previstas ainda 5.500 va-
gas de agente censitário muni-
cipal e 12.400 de agente censi-
tário supervisor, ambos com
ganhos de mais de R$2 mil.

Há previsão também de ofer-
ta de 174 vagas para agente cen-
sitário de informática (médio/
técnico), também com mais de
R$2 mil, e 250 de analista cen-
sitário (graduados), com remu-
neração de R$7.624. Se seguir a
ordem de divulgação de editais
prevista para o ano passado,
quando teve o aval para fazer os
concursos, mas os anulou após
o cancelamento do censo, o
IBGE divulgará três editais.

O primeiro contemplaria
1.409 vagas (analista censitá-
rio, agente censitário regional
e agente censitário adminis-
trativo). Em seguida, sairia um
outro com vagas para agente
censitário municipal, agente
censitário supervisor e agen-
te censitário de informática.
O último contemplaria a fun-
ção de recenseador, destaque
da seleção.

Os contratos costumam ter
duração de um ano, com possi-
bilidade de prorrogação, até
três. Além da experiência de tra-
balhar no IBGE, importante para
quem está sem emprego, os fun-
cionários temporários têm di-
reito a férias remuneradas e 13º
salário, além de auxílio-alimen-
tação de R$458, já incluído nas
remunerações mencionadas. As
oportunidades costumam con-
templar todo o país.

Prevista na proposta de orça-
mento da União para 2017, a re-
alização do concurso para a
Receita Federal precisa cumprir
trâmites burocráticos para que
seja efetivado, começando pelo
encaminhamento de pedido de
autorização ao Ministério do
Planejamento, o que deverá
acontecer no primeiro semes-
tre do ano que vem.

A solicitação deverá ser envi-
ada pelo Ministério da Fazenda,
após manifestação da própria
Receita. Este ano, por exemplo,
a Receita remeteu à Fazenda
uma demanda de 9 mil vagas
em concurso.

Com a política do governo de
não liberar a realização de no-
vos concursos, a fim de conter
gastos, o ministro Henrique
Meirelles, da Fazenda, enviou a
requisição ao Planejamento,

pedindo a liberação de apenas
1.847 das vagas para o órgão, a
fim de atender as necessidades
mais urgentes.

Para o próximo ano, a nova
solicitação precisará ser envia-
da até 31 de maio. E segundo
consta na proposta orçamentá-
ria, a previsão é de oferta de 400
vagas de assistente técnico-ad-
ministrativo e analista técnico-
administrativo, na área de apoio,
e auditor-fiscal e analista-tribu-
tário, na área fiscal.

A distribuição das vagas por
cargo não é informada. Porém,
se for considerada a média dos
pedidos de autorização de con-
curso apresentados este ano,
serão 174 vagas para assisten-
te (que poderão ser distribuí-
das por todo o país), 29 para
analista administrativo, 77
para auditor-fiscal e 120 para
analista-tributário.

Para o cargo de assistente, a
exigência é o ensino médio
completo e a remuneração ini-
cial oferecida é de R$3.953,68,
havendo reajuste previsto para

R$4.137,97 já a partir do próxi-
mo ano. No caso de analista, de
nível superior, os rendimentos
iniciais são de R$5.238,27, pas-
sando para R$5.490,09 em 2017.

Já para os interessados na área
fiscal, os cargos de auditor e ana-
lista são abertos a quem possui
formação superior em qualquer
área e proporcionam remune-
rações de R$16.201,64 (auditor)
e R$9.714,42 (analista) já no
início da carreira.

Além disso, está em análise
no Congresso Nacional proje-
to de lei que prevê reajuste para
R$18.754,20 no caso de audi-
tor e para R$10.623,92 no de
analista já em 2017 e ainda
outras parcelas, programadas
para 2018 e 2019.

A expectativa é pela efetivação
do concurso da Receita, mesmo
em meio à política de conten-
ção de gastos governo, uma vez
que as seleções para o órgão são
vistas como essenciais para aju-
dar o país a superar a crise finan-
ceira, em função do seu poten-
cial de melhoria na arrecadação.

O grupo criado pela Polícia
Rodoviária Federal (PRF) para
elaborar uma proposta de edital
de concurso para policial segue
trabalhando no desenvolvendo
do documento. Dessa forma, o
prazo para a apresentação da pro-
posta, que inicialmente encerra-
va-se no último dia 30, irá até o
fim deste mês, como prevê a
portaria que criou o grupo.

O objetivo do órgão com esse
trabalho é reduzir demandas judi-
ciais relativas às etapas do concurso,
além de agilizar os preparativos de
uma nova seleção, em uma even-
tual autorização do Ministério do
Planejamento. Uma nova solicita-
ção de concurso para policial ro-
doviário federal deverá ser encami-
nhada pela PRF no primeiro semes-
tre do ano que vem.

E o esperado é que, diferente-
mente do que ocorreu com o

pedido feito este ano, para 1.500
vagas, a requisição seja atendi-
da, tendo em vista a previsão do
órgão somar 3.600 aposentado-
rias em um período de dois
anos, do ano passado até o fim
do ano que vem, conforme in-
formação da própria Coordena-
ção-Geral de Recursos Humanos
da PRF. Ainda não há informa-
ção sobre a quantidade de vagas
que será solicitada.

Atualmente, a carência é de
2.500 policiais, considerando-se
a quantidade de vagas desocupa-
das. Das 13.098 existentes, pou-
co mais de dez mil estão preen-
chidas. É com esse efetivo que a
PRF precisa dar conta do patru-
lhamento dos mais de 75 mil
quilômetros da malha rodoviá-
ria federal. O quantitativo é con-
siderado insuficiente pela cate-
goria, o que prejudica, por exem-

plo, o combate aos crimes de trá-
fico de drogas e armas, contraban-
do entre outros.

Em encontro recente com po-
liciais, o ministro da Justiça, Ale-
xandre de Moraes, reconheceu a
necessidade de contratação de
novos policiais rodoviários fe-
derais, mas lembrou que há di-
ficuldade em função do momen-
to de contenção de gastos por
parte do governo.

Para ser policial rodoviário fe-
deral é preciso ter de 18 a 65 anos
de idade, ensino superior completo
em qualquer área e carteira de
habilitação, na categoria B ou su-
perior. A carreira proporciona re-
muneração inicial de R$7.177,91,
já com o auxílio-alimentação, de
R$458, mas está em análise no
Congresso Nacional reajuste para
R$9.501,98, já a partir de janeiro
do ano que vem.
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Carga tributária federal aproximada de 20%

Filiada à

Moção de peso
recomendação de concurso imediato para au-
ditor-fiscal do trabalho, feita pela Comissão Na-

cional de Combate ao Trabalho Escravo (Conatrae),
do Ministério da Justiça, é mais um importante ar-
gumento para que, apesar das restrições orçamen-
tárias, a seleção aconteça no próximo ano, junta-
mente com outras, de igual importância.

A comissão, vinculada à Secretaria Especial de Direi-
tos Humanos e que já foi subordinada à Presidência
da República, sabe muito bem o que está fazendo. Sua
moção a favor do concurso tem peso. Afinal, segundo
o sindicato da categoria, há 1.144 vagas de auditor de-
socupadas, e o pedido para preenchimento de 847 foi
negado este ano, assim como muitos outros, em nome
do saneamento das contas públicas.

A fiscalização do trabalho no país é deficiente, dei-
xando os 86 milhões de trabalhadores mais vulnerá-
veis ainda, em virtude da grave recessão econômica,
que provoca desemprego, subemprego, queda da renda
e sonegação de direitos.

Atuando em todo o Brasil, há apenas 2.500 audito-
res-fiscais, para verificação dos registros em carteira,
do pagamento correto dos salários e do descanso, fis-
calização do cumprimento das leis trabalhistas em geral,
recolhimento do FGTS e do INSS, prevenção de aci-
dentes de trabalho e combate ao trabalho escravo e
infantil, entre outras funções, da maior relevância.

Quando bem executado, por servidores suficientes
e motivados, esse trabalho resulta em aumento da ar-
recadação, vidas poupadas e segurança para os traba-
lhadores e seus familiares. No entanto, em 2012, o Ins-
tituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) apon-
tava a necessidade de 8 mil auditores-fiscais do traba-
lho no país. O último concurso aconteceu no ano
seguinte, e o ministério ficou muito distante desse
contingente ideal.

No próximo semestre, tudo indica que o Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE) encaminhará o novo
pedido de concurso ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (MPOG), esperando-se que seja
aprovado imediatamente, abreviando-se a burocracia
tradicional. Antes que as aposentadorias, que não ces-
sam, deixem o quadro de fiscais ainda mais enfraque-
cido, ampliando nos maus empregadores a sensação
de impunidade.

Aliás, esses profissionais reivindicam do governo o
envio ao Congresso Nacional do projeto de lei pre-
vendo o reajuste salarial para R$18.754, no próximo
ano, conforme o acordo assinado.

A

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!

BENITO ALEMPARTE
benito.alemparte@folhadirigida.com.brponto de encontro
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Caixa já tem
resposta sobre
contratações

A juíza Natalia Queiroz Cabral
Rodrigues, da 6ª Vara do Traba-
lho de Brasília, respondeu ao
embargo declaratório (um tipo
de recurso) protocolado pela
Caixa Econômica Federal, co-
brando explicação a respeito de
algum ponto da sentença profe-
rida pela magistrada, no início
de outubro, que recomenda que
o banco convoque aprovados dos
concursos de 2014, para técnico
bancário, médico e engenheiro
do trabalho.

O conteúdo da resposta da ju-
íza, entretanto, consta como res-
trito no site do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 10ª Região
(TRT10). Perguntada pela FO-
LHA DIRIGIDA, a estatal não quis
revelar o que foi alegado nesse
embargo. Esse recurso foi inter-
posto em primeira instância.

A partir do parecer da magis-
trada, feito em 20 de novembro,
a Caixa decidirá se recorrerá em
segunda instância ou não. A sen-
tença recomenda que a Caixa
contrate entre 7 mil e 8 mil apro-
vados na seleção passada, haven-
do mais de 30 mil pessoas aguar-
dando convocação. Esse concurso
atraiu 1 milhão de candidatos.

 Com déficit de pessoal acentu-
ado, o quantitativo se tornará maior
no ano que vem. Isso porque o
banco planeja fazer um programa
de aposentadoria incentivada, que
poderá atingir aproximadamente
11 mil empregados públicos da es-
tatal. Esses funcionários já estão ap-
tos a se desligarem da empresa, mas
continuam atuando na Caixa.
Sendo assim, é mais do que urgente
que o banco chame esses aprova-
dos logo, a fim de que não entre
em um colapso, com a falta de con-
cursados.

Senadores criticam BB
pelo fechamento de agências

RRRRREPOSIÇÃOEPOSIÇÃOEPOSIÇÃOEPOSIÇÃOEPOSIÇÃO     | Concursos serão avaliados a partir do 2º semestre de 2017

Reestruturação
terá consequências
graves, alertam
os parlamentares

Membros do Poder Legislativo
pressionam o Banco do Brasil (BB),
indo de encontro às medidas de
reestruturação anunciadas, sobre-
tudo o fechamento de 402 agênci-
as. Os senadores José Pimentel (PT-
CE) e Vanessa Grazziotin (PCdoB-
AM) fizeram duras críticas ao atu-
al modelo de gestão, e clamaram à
direção do banco que não feche as
unidades, em especial as do interi-
or, por entenderem que isso trará
prejuízos à população.

Pimentel solicitou à presiden-
te da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, senadora Gleisi Hoff-
mann (PT-PR), que seja votado um
requerimento para a realização de
audiência pública sobre a reestru-
turação. O senador pede a presença
do presidente do BB, Paulo Caffa-
relli, para esclarecer os objetivos
da redução de agências e de funci-
onários.

Em pronunciamento, José Pi-
mentel alertou que os planos de
reestruturação trarão graves con-
sequências, como por exemplo a
redução do lucro do banco - o que
já vem acontecendo nos últimos
anos, após deixar de lado a políti-
ca de concursos periódicos.

“Não há previsão de concurso
público para repor essas vagas.
Portanto, com menos agências e
funcionários, os primeiros que
perdem são os pequenos corren-
tistas, os micro e pequenos empre-
sários, os agricultores familiares.
Isso ocorreu em 1996, quando um

gerente que conseguia fechar uma
conta bancária e expulsar do ban-
co os seus clientes, ganhava um
prêmio. Ao mesmo tempo, essa
opção levou o BB a um prejuízo
de R$7,5 bilhões”, relatou o sena-
dor Pimentel.

A senadora Vanessa Grazziotin
também fez críticas ao modelo de
gestão, pedindo ao banco que não
feche as agências, pois isso trará
sérios prejuízos. “A missão do
Banco do Brasil não é apenas fi-
nanceira, mas, acima de tudo, so-
cial. Eles não vão fechar as agên-
cias lucrativas, mas as agências lá
do interior. Vão transformar aque-
las agências em postos, que deixa-
rão de ser capazes de resolver uma
série de problemas da nossa popu-
lação”, criticou.

Além do corte de 402 agências,
40 delas no Estado do Rio de Ja-
neiro, o BB anunciou um Plano
de Aposentadoria Incentivada
(PAI), que, segundo o banco gera-
rá a saída de mais de 9 mil servi-
dores, de 18 mil com condições -
as adesões serão aceitas até o pró-
ximo dia 9.

O banco também transforma-
rá 379 agências em simples pos-
tos de atendimento bancário, e en-
cerrará 31 superintendências re-
gionais. Tais medidas, segundo o
BB, têm o objetivo de ampliar o
atendimento por canais digitais e
reduzir R$750 milhões em despe-
sas, valor que poderá aumentar sig-
nificativamente a partir da adesão
ao plano.

Os sindicalistas, contrários às
medidas, vem se manifestando por
todo o país. Diretor da Confede-
ração Nacional dos Trabalhadores
do Ramo Financeiro (Contraf-

CUT) e coordenador da Comissão
de Empresa dos Funcionários do
banco, Wagner Nascimento afir-
mou que as medidas trarão piora
no atendimento, já que o banco
está cortando justamente quem
atua nessa frente, ou seja, o escri-
turário, o assistente e o caixa.

PRESIDENTE NÃO
DESCARTA CONCURSOS

O presidente do Banco do Bra-
sil, Paulo Caffarelli, esclareceu que
a realização de novos concursos
públicos vai depender da adesão
ao novo Programa de Aposentado-
ria Incentivada. Como o proces-
so de conclusão do plano e da re-
alocação de funcionários das
agências fechadas deverá ser con-
cluído até junho do ano que vem,
as seleções necessárias só poderão
acontecer a partir do segundo se-
mestre de 2017.

Os concursos são inevitáveis. Ou
seja, se não acontecerem agora,
terão de ser abertos nos próximos
anos. Isso porque a saída dos mais
de 9 mil funcionários, tradicional-
mente com maiores salários, faci-
litará, a longo prazo, a contratação
de escriturários em início de car-
reira. Além disso, o BB está sem
cadastro de reserva válido há um
ano no Rio de Janeiro, Amazonas,
Espírito Santo, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul e Santa Catarina.
Desde maio, o banco não contrata
também em São Paulo, Alagoas,
Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul,
Pará, Tocantins e Distrito Federal.

O cargo de escriturário é desti-
nado a quem possui o nível mé-
dio e conta com remuneração de
R$3.952,03.

Os concursos para professores universitários poderão ser
padronizados, organizados exclusivamente pela administra-
ção central da instituição e com bancas formadas por profes-
sores de outras universidades. A proposta, que tramita em
caráter conclusivo, foi aprovada pela Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público da Câmara, e ainda será
aprecida nas comissões de Educação e de Constituição.

O texto aprovado, substitutivo do deputado Daniel Vilela
(PMDB-GO) ao Projeto 1.563/15, do deputado licenciado
Veneziano Vital do Rêgo, também estabelece que nas pro-
vas teóricas a banca só terá acesso ao número de identifica-
ção do candidato, para manter a identidade em sigilo. Foram
incluídos no projeto alguns dispositivos regulados por de-
creto, como a possibilidade de prova de títulos e a realização
de avaliação psicológica.

Para o relator, o que se busca é impedir que as universida-
des adotem critérios com elevado grau de discricionaridade,
como peso excessivo para a prova prática ou correção ten-
denciosa. “O déficit de objetividade pode ser adotado para

A caminho da
padronização

favorecer concorrentes da preferência dos avaliadores”, con-
siderou Vilela. Porém, o deputado Leonardo Monteiro (PT-MG)
considera que o texto fere a autonomia universitária: “Com-
preendo a preocupação do autor, mas estamos atingindo fron-
talmente a Constituição”, avisou, garantindo que as univer-
sidades têm competência para conduzir concursos públicos.

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), tomou uma decisão de dará dor de cabe-
ça ao governo (e provavelmente também aos ci-

dadãos): anulou o edital de 2012 que permitia a admi-
nistração de UTIs e de unidades semi-intensivas dos hos-
pitais públicos do Rio por organizações sociais (OSs),
usadas para fugir da obrigatoriedade do concurso. O ar-
tifício já havia sido considerado inconstitucional pelo
Tribunal de Justiça. A ministra considerou que as OSs só
podem prestar assistência à saúde de forma complementar.
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Gargalo no INPI
A boa notícia para quem depende dos ser viços do
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) é
que foi autorizada, a par tir deste mês, a nomeação
de 70 tecnologistas e pesquisadores, aprovados no
concurso de 2014. A má é o estudo desolador que
chegou à Casa Civil: o tempo médio para sair uma
patente, que era de oito anos, passou para 12, no
último levantamento. É que das 700 vagas de exa-
minadores de patentes, apenas 200 estão preen-
chidas. É assim que se incentiva o crescimento da
economia? A propósito, uma piada: o Projeto 3.406/
15, do Senado, estabelece prazo de 180 dias para
exame dos registros. O instituto está com 250 mil
processos de propriedade intelectual por analisar.

Graduação
para PMs
Tramita na Comissão de
Trabalho, de Administração
e Serviço Público da Câma-
ra a proposta que exige
curso superior para os con-
cursos de soldado da Po-
lícia Militar e dos Bombei-
ros, em todo o país. O re-
lator é o deputado Rôney
Nemer (PP-DF).

É caso de concurso
Devido à transição do governo, a Prefeitura do
Rio de Janeiro suspendeu, no último dia 22, o
pregão eletrônico destinado a contratar até 3.194
pessoas via terceirização, para trabalharem nas
creches da Secretaria de Educação, com custo
anual de R$149,8 milhões. Há contratos em vi-
gor para fornecimento dessa mão de obra, mas
alguns estão expirando, sem possibilidade de pror-
rogação. Não seria o caso de a futura adminis-
tração Marcelo Crivella fazer concurso para a área,
como manda a lei, já que a atividade é perma-
nente? A propósito, o futuro prefeito prometeu
na campanha eleitoral criar 20 mil vagas em cre-
che e mais 40 mil na pré-escola.

Caiu do telhado
Várias assembleias legislativas cus-

tam a abrir concurso e, quando o fa-
zem... O de Tocantins, por exemplo, era
o primeiro em 11 anos, para todos os
níveis, mas foi anulado pelo Plenário,
com deputados questionando a repu-
tação da organizadora - escolhida com
dispensa de licitação -, as condições
financeiras do órgão e a ausência de
previsão orçamentária para as nome-
ações. Já a Prefeitura de Juiz de Fora,
para preservar a isonomia, terá de
refazer a prova prática de informática
para agente de atendimento ao públi-
co e assistente de administração.

Suspeita na cota
Dos 18 nomeados na cota de negros

e pardos para auditor fiscal da Receita
gaúcha, cinco foram indevidamente
beneficiados, segundo denúncia anô-
nima apresentada ao Ministério Públi-
co. A lei da reserva de vagas é de 2014,
e segue gerando polêmicas, dúvidas
e suspeitas, mesmo quando há comis-
são verificadora, como foi o caso.

Nota muito triste
Em outubro, o país tinha 12,042

milhões de desempregados, infor-
ma o IBGE, aumento de 32,7% em
relação ao ano passado. Muita gente
deixou de procurar trabalho, dada
a dificuldade de o mercado gerar va-
gas. A renda média dos trabalhado-
res foi de R$2.025.

Descanse em paz
Em coluna anterior, chamamos aten-

ção para a Suderj, administradora dos
estádios fluminenses, com extinção
proposta no pacote de austeridade
e que jamais fez concurso. Pois o
mesmo acontece com a Fundação
Centro Estadual de Estatísticas, Pes-
quisas e Formação de Servidores
(Ceperj), a antiga Fundação Escola de
Serviço Público (Fesp). A Ceperj orga-
nizava concursos para terceiros, mas
jamais fez um próprio. Quando candi-
dato ao primeiro mandato, Sérgio
Cabral, o ex-governador preso por
corrupção, em entrevista a este jor-
nal classificou essa situação como
“vergonhosa”, e prometeu mudá-la.
As forças ocultas não deixaram, e os
projetos de extinção das duas insti-
tuições foram recursados pela Alerj.
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Leitora tem dúvida sobre remuneração do
TRE-RJ, que é a soma do salário mais os benefícios

O salário do TRE-RJ para técnico judiciário passa dos R$7 mil? E por que
no RS não, por exemplo?
Camila Correa - via Facebook

Camila, provavelmente você está comparando o vencimento à remu-
neração. Esta última é a soma do salário-base com gratificações e
auxílio-alimentação. Por isso o valor fica maior e é isso que fazemos
em nosso noticiário, mas discriminando cada valor.

Assistente técnico de gestão em saúde da Fiocruz:
concurso homologado no último dia 29 de novembro

Sou uma das candidatas do concurso de assistente técnico de ges-
tão em saúde da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) que ocorreu no dia
25 de setembro de 2016 e tenho interesse em saber como está o
andamento do concurso, já que a FOLHA DIRIGIDA publicou nota em
relação à suspeita de fraude no certame e que o MP aguarda ofício da
Instituição. Particularmente, acredito que o gabarito por si só não enseja
fraude, vejo muitas especulações e falta de provas concretas. Inclusi-
ve, divulgaram informação sobre os primeiros colocados terem víncu-
lo com a instituição, o que não é verdade segundo pesquisas realiza-
das. Será que há possibilidade desse certame ser anulado sem falta
de provas concretas?
Monique Meireles - por e-mail

Monique, o concurso já foi homologado no último dia 29 de no-
vembro.

Agente de mapeamento do IBGE: contratações
dos aprovados já começaram a ser realizadas

Sou leitor assíduo da FOLHA DIRIGIDA e gostaria de saber se já estão
convocando para o concurso de agente de mapeamento do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Laerte Dias - por e-mail

Laerte, a Assessoria de Imprensa do IBGE informou que as contrata-
ções dos aprovados do concurso para 7.825 vagas temporárias já co-
meçaram a ser feitas, mas de forma descentralizada, ou seja, depen-
dendo das necessidades de cada unidade estadual. Ainda segundo o
IBGE, os interessados em saber como está o ritmo das contratações
devem comparecer à unidade estadual à qual concorreu a uma vaga.



7ÁREA JUDICIÁRIA FOLHA DIRIGIDA
1º a 7 de dezembro de 2016

Candidatos têm, desde
os bons ganhos,
até boas perspectivas
de contratações

PPPPPRRRRROCEDIMENTOCEDIMENTOCEDIMENTOCEDIMENTOCEDIMENTOOOOO     | Inscrições para o concurso do órgão são aceitas no site da Consulplan, organizadora, até o dia 21 deste mês

TRF-RJ: concurso com vários atrativos
TÉCNICO JUDICIÁRIO 

ÁREA ESPECIALIDADES PRÉ-REQUISITOS 

ADMINISTRATIVA Segurança e Transporte • Certificado de Conclusão ou Histórico Escolar de ensino médio ouequivalente, devidamente reconhecido, e Carteira Nacional de 
Habilitação,no mínimo, categoria D. 

ADMINISTRATIVA Sem Especialidade • Certificado de Conclusão ou Histórico Escolar de ensino médio ouequivalente, devidamente reconhecido. 

ADMINISTRATIVA 
Telecomunicações e 

Eletricidade • Certificado de Conclusão ou Histórico Escolar de ensino médio ouequivalente, devidamente reconhecido. 

APOIO 
ESPECIALIZADO 

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

APOIO 
ESPECIALIZADO 

Informática • Certificado de Conclusão ou Histórico Escolar de ensino médio ouequivalente, devidamente reconhecido, acrescido de cursos 
deprogramação de sistemas totalizando, no mínimo, 180 horas/aula, ou cursode Técnico em Informática, devidamente reconhecido. 

Ensino Médio Completo  Remuneração Inicial da Carreira (Classe A/Padrão 01), de acordo com a Lei nº 11.416/2006 e alterações posteriores, a contar de 1º/11/2016: R$ 6.167,99 (seis mil, 
cento e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos), com previsão de reajustes em junho/2017, novembro/2017, junho/2018, novembro/2018 e janeiro/2019, conforme Lei nº 13.317/2016. 

ANALISTA JUDICIÁRIO 

ÁREA ESPECIALIDADES PRÉ-REQUISITOS 

JUDICIÁRIA 
Oficial de Justiça 
Avaliador Federal  • Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso deBacharel em Direito, reconhecido pelo Ministério da Educação.   

JUDICIÁRIA Sem Especialidade • Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso deBacharel em Direito, reconhecido pelo Ministério da Educação.   

ADMINISTRATIVA Sem especialidade  • Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) de cursoSuperior em qualquer área reconhecido pelo Ministério da 
Educação.   

APOIO 
ESPECIALIZADO 

Arquitetura  • Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do CursoSuperior de Arquitetura, reconhecido pelo Ministério da Educação, 
eregistro no Conselho Regional correspondente.   

APOIO 
ESPECIALIZADO 

Arquivologia • Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do CursoSuperior de Arquivologia, reconhecido pelo Ministério da Educação, 
eregistro na Delegacia Regional do Trabalho.   

APOIO 
ESPECIALIZADO 

Biblioteconomia  • Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do CursoSuperior de Biblioteconomia, reconhecido pelo Ministério da 
Educação, eregistro no Conselho Regional correspondente.   

APOIO 
ESPECIALIZADO 

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

APOIO 
ESPECIALIZADO 

Enfermagem 
 • Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior emEnfermagem, reconhecido pelo Ministério da Educação, 
registroprofissional no Conselho Regional correspondente e 2 (dois) anos deexperiência profissional comprovada como enfermeiro 
podendo sercomputado o período de residência em enfermagem.   

APOIO 
ESPECIALIZADO 

Enfermagem do Trabalho 

 • Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior emEnfermagem e especialização em enfermagem do trabalho com 
cargahorária mínima de 360 horas, ambos em Instituição de Ensino Superiorreconhecida pelo Ministério da Educação, registro profissional 
no ConselhoRegional correspondente e 2 (dois) anos de experiência profissionalcomprovada como enfermeiro do trabalho podendo ser 
computado operíodo de residência em enfermagem do trabalho.   

APOIO 
ESPECIALIZADO 

Engenharia Civil  • Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do CursoSuperior de Engenharia Civil, reconhecido pelo Ministério da 
Educação, eregistro no Conselho Regional correspondente.   

APOIO 
ESPECIALIZADO 

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

APOIO 
ESPECIALIZADO 

Engenharia Eletrônica  • Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do CursoSuperior de Engenharia Eletrônica, reconhecido pelo Ministério 
daEducação, e registro no Conselho Regional correspondente.   

APOIO 
ESPECIALIZADO 

Engenharia Mecânica  • Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do CursoSuperior de Engenharia Mecânica, reconhecido pelo Ministério 
daEducação, e registro no Conselho Regional correspondente.   

APOIO 
ESPECIALIZADO 

Estatística  • Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do CursoSuperior de Estatística, reconhecido pelo Ministério da Educação, e 
registrono Conselho Regional correspondente.   

APOIO 
ESPECIALIZADO 

Informática/ 
Desenvolvimento 

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

APOIO 
ESPECIALIZADO 

Informática/ 
Infraestrutura 

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

APOIO 
ESPECIALIZADO 

Medicina Clínica 
 • Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do CursoSuperior de Medicina, reconhecido pelo Ministério da Educação 
registro noConselho Regional correspondente e 2 (dois) anos de experiênciaprofissional comprovada como médico clínico geral, podendo 
sercomputado o período de residência médica (especialização).   

APOIO 
ESPECIALIZADO 

Medicina do Trabalho 

 • Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do CursoSuperior de Medicina, com especialização em Medicina do 
Trabalho, comcarga horária mínima de 360 horas, reconhecidos pelo Ministério daEducação, residência médica (ou pós-graduação em 
especialidade clínica) registro no Conselho Regional correspondente e 2 (dois) anos deexperiência profissional comprovada como médico 
do trabalho, podendoser computado o período de residência médica em medicina do trabalho.   

APOIO 
ESPECIALIZADO 

Medicina Psiquiatria 

 • Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do CursoSuperior de Medicina, com especialização em Psiquiatria, com 
cargahorária mínima de 360 horas, reconhecidos pelo Ministério da Educação,registro no Conselho Regional correspondente e 2 (dois) 
anos deexperiência profissional comprovada como médico psiquiatra, podendo sercomputado o período de residência médica em 
psiquiatria.   

APOIO 
ESPECIALIZADO 

Odontologia  • Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do CursoSuperior de Odontologia, reconhecido pelo Ministério da Educação, 
registrono Conselho Regional correspondente e 2 (dois) anos de experiênciaprofissional comprovada em clínica odontológica.   

APOIO 
ESPECIALIZADO 

Psicologia  • Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do CursoSuperior de Psicologia, reconhecido pelo Ministério da Educação, 
registrono Conselho Regional correspondente e 2 (dois) anos de experiênciaprofissional comprovada como psicólogo clínico.   

APOIO 
ESPECIALIZADO 

Serviço Social  • Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do CursoSuperior de Serviço Social, reconhecido pelo Ministério da 
Educação, eregistro no Conselho Regional correspondente.   

Ensino Superior Completo Remuneração Inicial da Carreira (Classe A/Padrão 01), de acordo com a Lei nº 11.416/2006 e alterações posteriores, a contar de 1º/11/2016: R$ 10.119,93 (dez mil, 
cento e dezenove reais e noventa e três centavos), com previsão de reajustes em junho/2017, novembro/2017, junho/2018, novembro/2018 e janeiro/2019, conforme Lei nº 13.317/2016. 

Quadro de cargos e requisitos

 

DIA 5 DE MARÇO DE 2017 

TURNO CARGOS/ÁREAS/ESPECIALIDADES

MANHÃ:  8h00 às 12h00   
(horário de Brasília/DF) 

• Analista Judiciário/Arquivologia - Área Apoio Especializado  

• Analista Judiciário/Biblioteconomia - Área Apoio Especializado  

• Analista Judiciário/Contadoria - Área Apoio Especializado  

• Analista Judiciário/Enfermagem - Área Apoio Especializado  

• Analista Judiciário/Enfermagem do Trabalho - Área Apoio Especializado  

• Analista Judiciário/Estatística - Área Apoio Especializado  

• Analista Judiciário/Medicina Clínica - Área Apoio Especializado  

• Analista Judiciário/Medicina do Trabalho - Área Apoio  Especializado  

• Analista Judiciário/Medicina Psiquiatria - Área Apoio Especializado  

• Analista Judiciário/Odontologia - Área Apoio Especializado  

• Analista Judiciário/Psicologia - Área Apoio Especializado   

• Analista Judiciário/Serviço Social - Área Apoio Especializado  

• Técnico Judiciário/Enfermagem - Área Apoio Especializado  

• Técnico Judiciário/Informática - Área Apoio Especializado  

• Técnico Judiciário/Segurança e Transporte - Área Administrativa  

• Técnico Judiciário/Telecomunicações e Eletricidade - Área Administrativa 

TARDE:  14h00 às 18h30   
(horário de Brasília/DF) 

• Analista Judiciário/Arquitetura - Área Apoio Especializado  

• Analista Judiciário/Engenharia Civil - Área Apoio Especializado   

• Analista Judiciário/Engenharia Elétrica - Área Apoio Especializado   

• Analista Judiciário/Engenharia Eletrônica - Área Apoio Especializado   

• Analista Judiciário/Engenharia Mecânica - Área Apoio Especializado   

• Analista Judiciário/Informática - Desenvolvimento - Área Apoio Especializado  

• Analista Judiciário/Informática - Infraestrutura - Área Apoio Especializado 

• Técnico Judiciário/Sem Especialidade - Área Administrativa 

DIA 12 DE MARÇO DE 2017 
TURNO CARGOS/ÁREAS/ESPECIALIDADES

MANHÃ:  8h00 às 12h30   
(horário de Brasília/DF) • Analista Judiciário/Sem especialidade - Área Judiciária 

TARDE:  14h30 às 19h00   
(horário de Brasília/DF) 

• Analista Judiciário/Oficial de Justiça Avaliador Federal - Área Judiciária 

• Analista Judiciário/Sem especialidade- Área Administrativa 

Veja os dias de prova de cada cargo/especialidade

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições: www.consulplan.net/
concursos

Técnico Judiciário - Área Administrativa até 1350

Técnico Judiciário - Área Administrativa - Segurança e Transporte até 300

Técnico Judiciário  - Área Administrativa - Telecomunicações e Eletricidade até 20

Analista Judiciário - Área Judiciária até 800

Analista Judiciário - Área Administrativa até 150

Analista Judiciário - Área Judiciária - Oficial de Justiça Avaliador Federal até 300

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Engenharia Civil até 20

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Engenharia Elétrica até 20

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Engenharia Mecânica até 20

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Engenharia Eletrônica até 20

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Arquitetura até 20

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Informática/Infraestrutura até 100

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Informática/Desenvolvimento até 100

OBS: Para os demais cargos/especialidades do concurso, todos os apro-
vados na prova objetiva vão figurar no resultado final do concurso

Há mais de três meses para
se preparar para o concurso

Não é à toa que milhares de
pessoas se mobilizam em busca
de uma vaga no Tribunal Regio-
nal Federal da 2ª Região, no Rio
de Janeiro e Espírito Santo (TRF-
RJ/ES). O concurso, que segue com
inscrições abertas, é recheado de
atrativos, desde as boas remune-
rações, de R$7.111,86 para técni-
cos judiciários e R$11.063,80 para
analistas, com reajustes confir-
mados, até as boas perspectivas de
contratações e garantia da estabi-
lidade - veja abaixo 10 motivos
para se inscrever no concurso.

O TRF-RJ/ES oferece oportu-
nidades em 27 especialidades
dos cargos de técnico, de níveis
médio ou médio/técnico, e ana-
listas, para graduados. Há reserva
de vagas para deficientes (5%)
e negros (20%) - confira todas
as funções da seleção em tabela
nesta página.

As inscrições são aceitas no
site da Consulplan, organizado-
ra, até o dia 21 deste mês. Para
efetuar o cadastro, o candidato
deve escolher o estado onde irá
concorrer (Rio ou Espírito San-
to) e a cidade que prefere fazer
as provas. No Estado do Rio, a
aplicação ocorrerá na capital,
Angra dos Reis, Campos dos
Goytacazes, Itaperuna, Macaé,
Niterói, Nova Iguaçu, Petrópo-
lis, Três Rios e Volta Redonda.

Depois disso, o candidato pre-
cisa imprimir o boleto e efetu-
ar o pagamento da taxa, de R$60
para técnico e de R$70 para ana-
lista, em qualquer agência ban-
cária, bem como, lotéricas e
Correios. O prazo para pedidos
de isenção já foi encerrado. A
relação final de isentos do con-
curso está prevista para sair no

Boas remunerações
O TRF-RJ/ES paga bem os seus servidores, fator que mais

chama a atenção dos milhares de candidatos. Um técnico, seja
ele de nível médio ou médio/técnico tem ganhos, hoje, R$7.111,86.
Se esse servidor tiver graduação, o valor sobe para R$7.260,12.
Já o analista, de nível superior, recebe R$11.063,80 mensais.

Pacote de benefícios
Ser um servidor da Justiça Federal significa ter direito a

uma série de benefícios. Além de auxílio-creche, de R$699 por
filho de até seis anos, o TRF-RJ/ES oferece participação na assis-
tência médico hospitalar (titular e dependentes), de R$215 por
beneficiário, auxílio-transporte, variável, e auxílio-alimentação,
de R$884. O TRF também oferece adicional de qualificação por
ações de treinamento, de até 3% sobre o salário-base do servi-
dor.

Perspectiva de muitas admissões
Com a previsão de formar um cadastro de reserva com

mais de 3 mil aprovados, o TRF-RJ/ES mostra que, a exemplo
dos seus últimos concursos, deverá realizar um bom número de
convocações. As necessidades de pessoal nas varas federais e as
muitas aposentadorias também reforçam essa ideia. No último
concurso, foram feitas 1.303 chamadas.

Aumentos salariais confirmados
Um acordo do presidente Michel Temer com os servido-

res da Justiça Federal garantiu aumentos salariais nos próximos
três anos. Por isso, em janeiro de 2019 técnicos terão remunera-
ção de R$8.535,24, e analistas, de R$13.399,17.

Status
Ser um servidor da Justiça Federal não é para qualquer

um. A admiração e status de ser um concursado do TRF-RJ/ES
vale muito, e, por isso, são fundamentais todos os sacríficios para
ser aprovado.

Mais de três meses para estudar
Buscando servidores de alto nível, o TRF-RJ/ES agendou

a prova objetiva para março, dando, portanto, mais de três me-
ses para os candidatos estudarem com o programa oficial. Dá
tempo de se preparar e correr atrás da vaga dos sonhos.

Plano de cargo diferenciado
O TRF-RJ/ES oferece aos seus servidores um plano de

cargos que prevê a chegada ao ápice da carreira em apenas
13 anos, com avaliações anuais. Durante esse tempo, ele tam-
bém vai recebendo as devidas valorizações salariais e possi-
bilidade de alcançar cargos de chefia.

Custeamento de cursos
Quem atua no TRF-RJ/ES tem acesso a custeamento de

cursos, por meio do sindicato da categoria, o Sisejufe. A cada 120
horas de curso, o servidor consegue aumentar em 3% a remu-
neração dele.

Boa localização
A sede do TRF no Rio é no Centro, mais precisamen-

te na Rua do Acre, 80, excelente localização e para onde deverá
ser lotada a maioria dos aprovados. O TRF-RJ/ES também
pode optar por chamar aprovados para as varas federais,
presentes em todo o Estado do Rio de Janeiro.

Projeto de lei: mais vagas
Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 8.132/

2014, que cria 180 vagas para o TRF-RJ/ES, sendo 60 de técnico,
108 de analista e 12 de juiz. Se aprovado, certamente mais ad-
missões serão feitas.

dia 19 deste mês.
As remunerações de R$7.111,86

(técnicos) e R$11.063,80 (analis-
tas) serão reajustadas em junho
do ano que vem, passando, res-
pectivamente, para R$7.320,28
e R$11.405,77. Mais quatro rea-
justes já estão confirmados para
as categorias. Em janeiro de 2019,
os técnicos terão ganhos men-
sais de R$8.535,24, e os analis-
tas, de R$13.399,17.

Aqueles que tiverem nível
superior e ingressarem no TRF-
RJ/ES como técnicos receberão
remunerações maiores, pois o
tribunal oferece adicional de
qualificação por curso de gradu-
ação (5%). Ou seja, graduados
que exercerem a função de téc-
nico, de níveis médio ou médio/
técnico, ficam com remunera-
ção inicial, hoje, de R$7.260,12.

Se forem pós-graduados, verão
os rendimentos subirem para até
R$7.482,53 (percentuais são de até
12,5% sobre o salário-base). Os
técnicos de segurança e transpor-
te têm remunerações maiores, de
R$8.194,74, assim como os ofi-
ciais de justiça, de R$12.766,67.
Isso porque para esses dois cargos
há outras gratificações.

O pacote de benefícios ofe-
recido pelo TRF-RJ/ES é outro
atrativo do concurso. O TRF RJ/
ES oferece auxílio-creche, de
R$699 por filho de até seis anos,
e participação na assistência
médico hospitalar (titular e de-
pendentes), de R$215 por be-
neficiário. Há ainda auxílio-
transporte, variável, e auxílio-
alimentação, de R$884, já so-
mado nas remunerações. O
TRF também oferece adicional
de qualificação por ações de
treinamento, de até 3% sobre
o salário-base do servidor.
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Veja dez motivos para se
inscrever no concurso do TRF-RJ/ES

02

03

04

05

06

07

08

09

10

O TRF-RJ/ES avaliará os candi-
datos por meio de várias etapas,
dependendo do cargo disputado.
Para todos, haverá prova objetiva,
sendo que em 14 especialidades,
esta será a única etapa da seleção.
Para outras 13 áreas, haverá ain-
da redação, estudo de caso, exa-
me prático ou teste físico, depen-
dendo da função.

A avaliação objetiva, redação e
estudo de caso acontecerão nos
dias 5 de março, das 8h ao meio-
dia ou das 14h às 18h30, ou 12
do mesmo mês, das 8h às 12h30
ou das 14h30 às 19h. Veja na ta-
bela abaixo os dias e horários dos
exames para cada cargo. O candi-
dato a técnico judiciário sem es-
pecialidade (técnico administra-
tivo), cargo que exige apenas o
nível médio, realizará a objetiva
e a redação em 5 de março, das
14h às 18h30.

Serão 40 questões objetiva, sen-
do dez de Conhecimentos Gerais
e 30 de Conhecimentos Específi-
cos (veja as disciplinas em plano
de estudo, disponível na página
8). A redação deverá ter de 20 a
30 linhas. A prova prática será
aplicada apenas para o técnico ju-
diciário de Telecomunicações e
Eletricidade, e a física só para o
técnico de Segurança e Transpor-
te. O TRF-RJ/ES ainda não infor-
mou quando serão realizadas es-
sas avaliações, nem a data que sairá
a homologação do concurso.

Os candidatos têm a oportuni-
dade ainda de aumentarem as
chances de contratação concorren-
do a mais de um cargo. Isso por-
que o tribunal aplicará provas em
dias e horários diferentes. Quem

tem apenas o nível médio pode
concorrer às funções de técnico sem
especialidade, cuja prova será no
dia 5, das 14h às 18h30, e técni-
co em telecomunicações e eletri-
cidade, com prova no dia 5, das
8h às 12h.

Os que possuem formação em
Direito ou estão perto de concluir
esse curso podem concorrer a até
quatro cargos. Inicialmente, é pos-
sível disputar uma vaga de técni-
co em telecomunicações e eletri-
cidade (prova acontecerá no dia
5, das 8h ao meio-dia) e técnico
administrativo (avaliação tam-
bém será no dia 5, mas das 14h
às 18h30), já que as provas de
analista judiciário/área judiciária
e analista judiciário/oficial de jus-
tiça ocorrerão no dia 12.

Quem optar por concorrer a uma
vaga de analista judiciário/área
judiciária, cuja prova ocorrerá das
8h às 12h30, pode fazer no turno
da tarde, das 14h30 às 19h30, prova
para oficial de justiça ou analista
sem especialidade (formação su-
perior em qualquer área).

Já quem tiver como primeira
opção a carreira de oficial de justi-
ça terá que abdicar da função de
analista sem especialidade (pro-
va será no mesmo dia e horário),
mas poderá concorrer a analista da
área judiciária. Quem optar por
várias concorrências, porém, deverá
ter bastante dedicação, já que, além
de terem de fazer, em muitos ca-
sos, redação e estudo de caso jun-
to com a prova objetiva, os progra-
mas, para cada cargo são bastante
diferentes, conforme análise de es-
pecialistas, sem contar a marato-
na de fazer provas em dois turnos.

Mais de 3 mil aprovados
serão classificado para o cadastro

O TRF já garantiu no cadas-
tro de reserva do concurso do
Estado do Rio de Janeiro
3.220 aprovados, número que
leva em consideração apenas
as 13 especialidades de técni-
cos (três) e analistas (dez).
Esse quantitativo se refere às
redações e estudos de caso
corrigidos, além de provas
práticas e físicas realizadas,
de aprovados no exame obje-
tivo. O número não leva em
conta aprovados das demais
14 especialidades, que fazem
apenas prova objetiva.

Isso confirma, portanto,
um número muito maior de
aprovados no cadastro de re-
serva do TRF no Estado do Rio
de Janeiro. A função com
mais aprovados no cadastro
de reserva é o técnico judici-
ário sem especialidade (téc-
nico administrativo), que
exige apenas o nível médio.
São esperados até 1.350 na
lista para esse cargo no Rio.
Os mais de 3 mil aprovados
poderão ser convocados du-
rante o prazo de validade do
concurso, de dois anos, pror-
rogável por igual período
(chegará a quatro).

Entre as especialidades que
só contam com uma prova ob-
jetiva estão Enfermagem e In-
formática, para técnico judi-
ciário; e Arquivologia, Bibli-
oteconomia, Contadoria, En-

fermagem, Enfermagem do
Trabalho, Estatística, Medici-
na Clínica, Medicina do Tra-
balho, Medicina Psiquiatria,
Odontologia, Psicologia e
Serviço Social, no caso do
analista.

Assim que convocados, es-
ses aprovados serão lotados na
sede do TRF, no Centro do Rio
(Rua do Acre, 80), ou nas va-
ras federais. Elas ficam na ca-
pital e nas cidades de Angra
dos Reis, Duque de Caxias,
Barra do Piraí, Campos dos
Goytacazes, Itaboraí, Itaperu-
na, Macaé, Magé Niterói,
Nova Friburgo, Nova Iguaçu,
Petrópolis, Resende, São
Gonçalo, São João de Meriti,
São Pedro da Aldeia, Teresó-
polis, Três Rios e Volta Re-
donda.

A tradição do TRF-RJ/ES de
realizar muitas contratações
confirma a perspectiva de um
bom número de chamadas.
Na última seleção, em 2011,
foram 1.303 convocações,
sendo 1.196 no Rio de Janei-
ro (509 analistas e 686 técni-
cos) e 107 no Espírito Santo
(39 analistas e 68 técnicos).
Para técnico judiciário sem
especialidade (técnico admi-
nistrativo), cargo que se des-
taca, por exigir apenas o ní-
vel médio, foram 658 convo-
cações, sendo 595 apenas no
Rio.

Veja quantos serão classificados para o cadastro
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TRF-RJ: veja plano de estudos para quatro cargos

Fernando Bentes diz que aqueles
que trabalham também podem ser
aprovados no concurso do TRF

Analista judiciário | área judiciária Analista Judiciário | oficial de justiça

Técnico Judiciário sem especialidade (técnico administrativo) Analista judiciário | área adminstrativa

Para quem tem disponibilidade de horário Para quem tem disponibilidade de horário

Para quem trabalha Para quem trabalha

Para quem tem disponibilidade de horário Para quem tem disponibilidade de horário

Para quem trabalha Para quem trabalha

Professora aponta tópicos certos em Língua Portuguesa

Professora Grasiela Cabral: “A
Consulplan é uma banca que
cobra gramática tradicional”

A três meses da prova de
um dos concursos mais
aguardados e disputados, o do
Tribunal Regional Federal da
da 2ª Região (TRF-RJ/ES), a
FOLHA DIRIGIDA ouviu a
professora de Lingua Portu-
guesa Grasiela Cabral. A es-
pecialista apontou os tópicos
mais importantes para o es-
tudo dos candidatos que con-
correrão ao cargo de técnico
judiciário sem especialidade,
e deu dicas de como se pre-
parar para o exame, marca-
do para o dia 5 de março.

“Acredito que das dez ques-

tões de conhecimentos ge-
rais que estão previstas no
programa, pelo menos cinco
ou seis deverão ser de Portu-
guês”, calcula. A inclusão da
Redação Oficial é uma novi-
dade no concurso. Por isso,
segundo a professora, espe-
ra-se que, pelo menos, uma
das questões verse sobre esse
tema. “Além disso, três ques-
tões deverão ser de interpre-
tação de textos narrativos
simples, do dia a dia”, com-
pletou.

Na opinião de Grasiela Ca-
bral, a Consulplan, organiza-

dora do concurso, é uma ban-
ca que costuma elaborar pro-
vas de nível fácil para concur-
sos de âmbito municipal,
mas, por se tratar de um
concurso de um tribunal, o
nível das questões deverá ser
mais puxado. Segundo a es-
pecialista, a prova também
poderá conter, pelo menos,
duas questões de gramática.
Grasiela apontou para a pos-
sibilidade de haver uma úni-
ca questão envolvendo mais
de um assunto desse tópico
da disciplina.

“Crase, regência, classes

gramaticais, concordância,
valor dos conectores e aná-
lise sintática são assuntos
que considero os mais im-
portantes dentro do campo
gramatical”, reforçou a pro-
fessora.

Quem está temeroso com
a possibilidade de pegadi-
nhas, talvez possa se tranqui-
lizar um pouco. “Posso dizer
que a Consulplan é uma ban-
ca que cobra gramática tra-
dicional”, comenta.

Levando em consideração
o tempo de preparação de
que os candidatos ainda dis-

põem, Grasiela aconselha
que os recém-iniciados nos
estudos procurem, em um
primeiro momento, resol-
ver questões inerentes a cada
um dos assuntos pedidos.
“Depois disso, eles podem
realizar a prova na íntegra”,
disse.

A professora ressaltou,
também, que bastam quatro
horas de estudo da discipli-
na por semana, e aconselhou
a leitura da gramática de Nil-
son Teixeira. “A publicação é
de leitura bem simples e di-
dática”, considera.

É hora de intensificar os estu-
dos para o concurso do Tribunal
Regional Federal do Rio de Janei-
ro e Espírito Santo (TRF-RJ/ES).
Contudo, muitos candidatos
podem ter dificuldade de trans-
formar a euforia pela abertura da
seleção em preparação correta
para a busca da vaga. Por isso, o
diretor acadêmico do site
QConcursos.com, Fernando
Bentes, elaborou planos de estu-
dos para os quatro principais
cargos da seleção e que devem
reunir o maior número de ins-
critos: técnico judiciário sem
especialidade (técnico adminis-
trativo), de nível médio; analis-
ta administrativo, para graduados
em qualquer área; além de ofi-
cial de justiça e analista judiciá-

rio, para bacharéis em Direito.
Há dois tipos de plano de es-

tudo para cada especialidade,
disponíveis nesta página. Um é
destinado a quem tem tempo
livre de estudo e o outro para
quem, além de preparar, traba-
lha. Fernando Bentes explicou
que é plenamente possível os que
trabalham estudarem para o
TRF-RJ/ES e serem aprovados.

“Para esses que trabalham, fiz
uma tabela, onde sábado e do-
mingo ele estuda a teoria e de
segunda a sexta faz questões. A
logica é que sábado e domingo
ele tem mais tempo para ler os
textos e assistir videoaulas, o que
durante a semana é mais difícil.
E o estudo prático durante a se-
mana é fundamental e ajuda

bastante. Já para quem tem tem-
po livre, fiz a tabela para que de

segunda a sexta ele estude teo-
ria e questões, e sábado faça a
revisão de conteúdo”, explicou.

Bentes destacou ainda que o
concurso do TRF-RJ/ES exige
uma preparação estratégica, já
que sofreu muitas alterações em
relação ao último, realizado em
2012. O fato de cobrar muitas
matérias para poucas questões
é uma delas. Por isso, segundo
o especialista, o candidato deve
fazer questões desde o início da
preparação, e não deixar para
fazer isso apenas depois de se
garantir na teoria das matérias.

“Essa marca de ‘alargamento’
das matérias mostra que o TRF
está querendo pessoas que sai-
bam muitas disciplinas e as do-
minem. Quando se aumenta o

número de matérias, se cobra
mais estudo do candidato. No
caso do analista, por exemplo,
são nove disciplinas de Direito.
O candidato deve, então, pegar
provas anteriores do TRF e da
Consulplan e praticar desde já.
Algumas disciplinas básicas,
como Raciocínio Lógico, nem
precisam de estudo teórico, mas
sim da prática.”

O perfil da Consulplan na
cobrança das matérias de Direi-
to, segundo Fernando Bentes,
varia de acordo com o cargo.
Para os técnicos, o ideal é que
os candidato estudem a litera-
lidade da lei por resumos, apos-
tilas e videoaulas. “Já para ana-
lista, vale a pena ver a parte de
doutrina e jurisprudências”,

aconselhou o especialista.
Ele também destacou que

aqueles que ainda não começa-
ram a estudar têm plenas chan-
ces de iniciar a preparação ago-
ra e colher a aprovação. “O que
leva à aprovação em concurso pú-
blico é estudar da forma corre-
ta. E é isso o que estamos ensi-
nando nesse plano de estudos. É
claro que quem está estudando
há mais tempo tem mais chan-
ce, desde que esteja se preparan-
do da forma correta. Faça a sua
parte porque vale a pena estudar
para o TRF. Não conheço nin-
guém que tenha passado para lá
e tenha saído. É uma instituição
de peso, que valoriza os seus pro-
fissionais e tem bastante estru-
tura para trabalhar”, concluiu.
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TRE-RJ: validade do último
concurso termina em 11 dias

AAAAAÇÃOÇÃOÇÃOÇÃOÇÃO     | No momento, órgão faz processo de remoção interna

CONHECIMENTOS BÁSICOS
LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação de
textos de gêneros variados. 2 Reconhecimento de tipos e gêne-
ros textuais. 3 Domínio da ortografia oficial. 4 Domínio dos me-
canismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de
referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros
elementos de sequenciação textual. 4.2 Emprego de tempos e
modos verbais. 5 Domínio da estrutura morfossintática do pe-
ríodo. 5.1 Emprego das classes de palavras. 5.2 Relações de
coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.3 Re-
lações de subordinação entre orações e entre termos da ora-
ção. 5.4 Emprego dos sinais de pontuação. 5.5 Concordância
verbal e nominal. 5.6 Regência verbal e nominal. 5.7 Emprego
do sinal indicativo de crase. 5.8 Colocação dos pronomes áto-
nos. 6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. 6.1 Significa-
ção das palavras. 6.2 Substituição de palavras ou de trechos
de texto. 6.3 Reorganização da estrutura de orações e de perí-
odos do texto. 6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e
níveis de formalidade.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 1 Noções de sistema operacio-
nal (ambientes Linux e Windows). 2 Edição de textos, planilhas
e apresentações (ambientes Microsoft Office e BrOffice). 3
Redes de computadores. 3.1 Conceitos básicos, ferramentas,
aplicativos e procedimentos de Internet e intranet. 3.2 Progra-
mas de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox
e Google Chrome). 3.3 Programas de correio eletrônico (Ou-
tlook Express e Mozilla Thunderbird). 3.4 Sítios de busca e pesquisa
na Internet. 3.5 Grupos de discussão. 3.6 Redes sociais. 3.7
Computação na nuvem (cloud computing). 4 Conceitos de orga-
nização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas
e programas. 5 Segurança da informação. 5.1 Procedimentos
de segurança. 5.2 Noções de vírus, worms e pragas virtuais.
5.3 Aplicativos para seguranca (antivirus, firewall, anti•]spyware
etc.). 5.4 Procedimentos de backup. 5.5 Armazenamento de
dados na nuvem (cloud storage).

NORMAS APLICAVEIS AOS SERVIDORES PUBLICOS FEDE-
RAIS: 1 Regime Juridico dos Servidores Publicos Civis da Uni-
ao (Lei no 8.112/1990 e suas alteracoes). 2 Carreiras dos
Servidores do Poder Judiciario da Uniao (Lei no 11.416/2006
e suas alteracoes). 3 Improbidade administrativa (Lei no 8.429/
1992) e suas alteracoes. 4 Etica no servico publico. 4.1 Com-
portamento profissional. 4.1.1 Atitudes no servico. 4.1.2 Or-
ganizacao do trabalho. 4.1.3 Prioridade em servico. 5 Regimento
Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Pernambuco (Neste
caso, estudar o Regimento Interno do TRE-RJ).

NOCOES DE SUSTENTABILIDADE: 1 Resolucao TSE no 23.474/
2016. 2 Resolucao CNJ no 201/2015. 3 Lei no 8.666/1993
e suas alteracoes. 3.1 Artigo 3o. 4 Decreto no 7.746/2012.
5 Politica Nacional sobre Mudancas do Clima (Lei no 12.187/
2009. 6 Politica Nacional de Residuos Solidos (Lei no 12.305/
2010). 7 Conceito de Desenvolvimento Sustentavel. 8 Agenda
Ambiental da Administracao Publica (A3P).

NOCOES SOBRE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIEN-

Técnico judiciário do TRE-RJ: veja programa sugerido para estudo
CIA: 1 Lei no 13.146/2015. 2 Resolucao CNJ Nº 230/2016.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
NOCOES DE DIREITO ADMINISTRATIVO: 1 Nocoes de orga-
nizacao administrativa. 1.1 Centralizacao, descentralizacao,
concentracao e desconcentracao. 1.2 Administracao direta e
indireta. 1.3 Autarquias, fundacoes, empresas publicas e soci-
edades de economia mista. 2 Ato administrativo. 2.1 Conceito,
requisitos, atributos, classificacao e especies. 3 Poderes admi-
nistrativos. 3.1 Hierarquico, disciplinar, regulamentar e de poli-
cia. 3.2 Uso e abuso do poder. 4 Licitacao. 4.1 Principios. 4.2
Contratacao direta: dispensa e inexigibilidade. 4.3 Modalidades.
4.4 Tipos. 4.5 Procedimento. 5 Controle da Administracao Pu-
blica. 5.1 Controle exercido pela Administracao Publica. 5.2 Con-
trole judicial. 5.3 Controle legislativo. 6 Responsabilidade civil
do Estado. 6.1 Responsabilidade civil do Estado no direito bra-
sileiro. 6.1.1 Responsabilidade por ato comissivo do Estado.
6.1.2 Responsabilidade por omissao do Estado. 6.2 Requisi-
tos para a demonstracao da responsabilidade do Estado. 6.3
Causas excludentes e atenuantes da responsabilidade do Esta-
do. 7 Regime juridico•]administrativo. 7.1 Conceito. 7.2 Prin-
cipios expressos e implicitos da Administracao Publica.

NOCOES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Constituicao. 1.1
Conceito, classificacoes, principios fundamentais. 2 Direitos e
garantias fundamentais. 2.1 Direitos e deveres individuais e
coletivos, direitos sociais, nacionalidade, cidadania, direitos po-
liticos, partidos politicos. 3 Organizacao politico-administrativa.
3.1 Uniao, estados, Distrito Federal, municipios e territorios. 4
Administracao Publica. 4.1 Disposicoes gerais, servidores pu-
blicos. 5 Poder legislativo. 5.1 Congresso nacional, camara dos
deputados, senado federal, deputados e senadores. 6 Poder
executivo. 6.1 atribuicoes do presidente da Republica e dos ministros
de Estado. 7 Poder judiciario. 7.1 Disposicoes gerais. 7.2 Or-
gaos do poder judiciario. 7.2.1 Competencias. 7.3 Conselho
Nacional de Justica (CNJ). 7.3.1 Composicao e competencias.
8 Funcoes essenciais a justica. 8.1 Ministerio Publico e Advo-
cacia Publica. 8.2 Defensorias Publicas.

NOCOES DE DIREITO ELEITORAL: 1 Lei no 4.737/1965 e
suas alteracoes (Codigo Eleitoral). 1.1 Introducao. 1.2 Orgaos
da justica eleitoral. 1.2.1 Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 1.2.2
Tribunais regionais eleitorais. 1.2.3 Juizes eleitorais e juntas
eleitorais: composicao, competencias e atribuicoes. 1.3 Alista-
mento eleitoral: qualificacao e inscricao, cancelamento e exclu-
sao. 2 Lei no 9.504/1997 e suas alteracoes. 2.1 Disposicoes
gerais. 2.2 Coligacoes. 2.3 Convencoes para escolha de candi-
datos. 2.4 Registro de candidatos. 2.5 Sistema eletronico de
votacao e totalizacao dos votos. 3 Lei no 9.096/1995 e suas
alteracoes. 3.1 Disposicoes preliminares. 3.2 Filiacao partida-
ria. 4 Resolucao do TSE no 21.538/2003. 4.1 Alistamento
eleitoral. 4.2 Transferencia de domicilio eleitoral. 4.3 Segunda
via da inscricao. 4.4 Restabelecimento de inscricao cancelada
por equivoco. 4.5 Formulario de atualizacao da situacao do elei-
tor. 4.6 Titulo eleitoral. 4.7 Acesso as informacoes constantes
do cadastro. 4.8 Restricao de direitos politicos. 4.9 Revisao do
eleitorado. 4.10 Justificacao do nao comparecimento a eleicao
(com a alteracao do Acordao do TSE no 649/2005). 5 Lei no
13.165/2015. 6 Prestacao de contas partidarias. 7 Presta-
cao de contas de campanha.

NOCOES DE ADMINISTRACAO PUBLICA: 1 Legislacao ad-
ministrativa. 1.1 Administracao direta, indireta e fundacional.
1.2 Atos administrativos. 1.3 Requisicao. 1.4 Processo Admi-
nistrativo. 1.4.1 Lei no 9.784/1999. 2 Gestao por competen-
cias. 3 Tendencias em gestao de pessoas no setor publico. 4
Licitacao publica. 4.1 Modalidades, dispensa e inexigibilidade.
4.2 Pregao. 4.3 Contratos e compras. 4.4 Convenios e termos
similares. 4.5 Lei no 8.666/1993 e suas alteracoes. 4.6 Lei
no 10.520/2002.

O concurso para técnico judiciário do TRE-RJ costu-
ma atrair uma grande concorrência. Por isso, quanto
mais cedo os interessados iniciarem os estudos, mai-
ores serão as chances de conquistar uma vaga. Con-
forme orientação de especialistas, a melhor referên-
cia de estudo, neste momento, é o programa da sele-
ção do TRE-PE (cujas inscrições foram encerradas em
outubro), que FOLHA DIRIGIDA publica abaixo.

TÉCNICO DO TRF-RJ

Candidatos a técnico do TRF-RJ devem fazer
muitos exercícios devido à grande concorrênciaFicha de Exercícios

Teste de Direito Processual Penal
Candidatos ao concurso do TRF-RJ podem re-

solver mais um teste da série de exercícios que
FOLHA DIRIGIDA vem publicando. Faça, desta vez,
questões de Direito Processual Penal. Um novo
calendário será publicado na próxima edição.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

Com previsão na proposta or-
çamentária da União para 2017,
o concurso da Câmara dos Depu-
tados, em Brasília, é uma das gran-
des oportunidades aguardadas
para o ano que vem. São espera-
das vagas nos cargos de técnico,
de nível médio, com remunera-
ção inicial de R$15.246,28, e ana-
lista legislativo, de nível superior,
com iniciais de R$22.426,45.

Além disso, no caso de téc-
nico, são boas as chances da
seleção ser principalmente
para a função de assistente ad-
ministrativo, que tem requi-
sito apenas do ensino médio
completo, uma vez que a úl-
tima seleção para a especiali-
dade foi em 2007 e já teve a
validade encerrada. Além dis-
so, levantamento da Câmara
aponta que 277 das 301 vagas
desocupadas de técnico são
nessa função.

Câmara: ganhos de R$15 mil
e R$22 mil atraem muitos

HHHHHISISISISISTÓRICOTÓRICOTÓRICOTÓRICOTÓRICO     | Concurso mais recente da Casa data de 2014

Concurso consta na
proposta orçamentária
do governo federal
para o próximo ano

Há ainda a expectativa de que
as provas possam acontecer in-
clusive no Rio de Janeiro, como
aconteceu na seleção de 2007
(houve provas também em Be-
lém, Belo Horizonte, Porto Ale-
gre e Recife, além de Brasília).
Na última seleção, em 2014,
porém, as provas ocorreram
somente na capital federal.

Para os interessados em ini-
ciar desde já a preparação, as
provas para técnico na função
de assistente administrativo em
2007 foram sobre Língua Portu-
guesa, Direito Constitucional,
Direito Administrativo, Proces-
so Legislativo (Regimento Inter-
no), Noções de protocolo e ar-
quivo, Noções de Administração
de Pessoas, Noções de Adminis-
tração de Recursos Materiais e
Noções de Administração Orça-
mentária e Financeira.

A previsão do concurso na
proposta orçamentária para
2017 é atribuída à Coordenação
de Recrutamento e Seleção do
Centro de Formação, Treina-
mento e Aperfeiçoamento (Ce-
for) da Câmara. Apesar disso,

segundo a Assessoria de Impren-
sa da casa legislativa, como existe
uma autorização de concurso
expedida pela sua Mesa Direto-
ra em 2014, “tem-se procurado
garantir na Lei Orçamentária
Anual os recursos necessários à
promoção do concurso, de
modo a assegurar o cumprimen-
to da regra orçamentária, caso
se decida pela sua realização”.

A permissão de 2014 foi para
vagas de técnico, na especialida-
de de assistente legislativo, e de
analista, nas especialidades de
técnico em documentação e
informação legislativa, técnico
em material e patrimônio, as-
sistente social e analista de in-
formática legislativa.

O concurso mais recente da
Câmara data também de 2014
e teve oferta de 113 vagas de
técnico (60 vagas) e analista
(53). A seleção teve a valida-
de prorrogada recentemente,
até julho de 2018, o que não
impede a realização de um
novo concurso no ano que
vem, desde que seja para es-
pecialidades diferentes.

01 Em crime de ação penal pública condicionada à representação
do ofendido, é correto afirmar que:

(a) o ofendido poderá oferecer queixa crime dentro de seis meses
a contar da data em que tomar conhecimento da autoria do delito;

(b) o ofendido poderá oferecer queixa crime se o Ministério Público
não denunciar o acusado ou requerer o arquivamento do inqué-
rito policial no prazo legal;

(c) o ofendido poderá oferecer queixa crime dentro de seis meses
a contar da data do fato;

(d) o ofendido poderá oferecer queixa crime se o Ministério Público
devolver os autos de inquérito à autoridade policial, para pros-
seguimento das investigações;

(e) o ofendido não poderá oferecer queixa crime em qualquer hipó-
tese.

02 Em tema de Juizado Especial Criminal, nos termos da Lei n.
9.099/95, é correto afirmar que:

(a) a citação será sempre pessoal e deverá ser providenciada por
mandado em qualquer circunstância;

(b) a citação será sempre pessoal e far-se-á no próprio Juizado,
sempre que possível;

(c) a citação será sempre pessoal e deverá ser providenciada por
hora certa quando o Oficial de Justiça constatar que o réu se
oculta para não ser encontrado;

(d) a citação será sempre pessoal e deverá ser providenciada por
edital, no próprio Juizado, quando o Oficial de Justiça constatar
que o réu está em lugar inacessível em virtude de epidemia;

(e) a citação será sempre pessoal e deverá ser providenciada por
edital, no próprio Juizado, quando o Oficial de Justiça constatar
que o réu está preso.

03 Em tema de prisão processual, é correto afirmar que não cabe
decretar prisão temporária :

(a) de investigado suspeito da prática de cárcere privado;
(b) de investigado suspeito da prática de homicídio doloso qualifica-

do pelo motivo torpe;
(c) de investigado suspeito da prática de infração penal de menor

potencial ofensivo;
(d) de investigado suspeito da prática de epidemia com resultado

morte;
(e) de investigado suspeito da prática de sequestro.

04 Em tema de liberdade provisória, é correto afirmar que se trata
de medida de contra cautela :

(a) adotada para pôr fim a prisão em flagrante quando for consta-
tado que o investigado ou acusado não é o autor do crime;

(b) adotada para pôr  fim a prisão em flagrante quando for consta-
tado que esta é arbitrária;

(c) adotada para substituir a prisão em flagrante quando for cons-
tatado que esta é ilegal;

(d) adotada para substituir a prisão em flagrante quando for cons-
tatado que é desnecessário manter preso o investigado ou acu-
sado;

(e) adotada para pôr fim a prisão em flagrante quando for consta-
tado que o crime não existiu.

05 Em tema de suspensão condicional do processo, nos termos da
Lei n. 9.099/95, é correto afirmar que:

(a) a suspensão deverá ser revogada se o acusado vier a ser pro-
cessado, no curso do prazo, por contravenção;

(b) o processo poderá ficar suspenso por quatro anos;
(c) o prazo de prescrição será contado em dobro durante o tempo

em que permanecer suspenso o processo;
(d) o processo poderá ficar suspenso ainda que o réu não aceite a

proposta, desde que seu Defensor aceite;
(e) o processo ficará suspenso a partir da data em que o réu com-

provadamente reparar o dano causado pelo crime de furto sim-
ples.

06 Na determinação da competência por conexão ou continência,
será observada:

(a) a preponderância da jurisdição comum sobre a competência do
tribunal do júri;

(b) a preponderância da jurisdição comum sobre a especial;
(c) a prevenção em qualquer caso;
(d) a preponderância do lugar onde houver ocorrido o
maior número de infrações penais, se as respectivas penas forem de

igual gravidade;
(e) a preponderância da jurisdição militar sobre a comum.

07 Em tema de competência envolvendo crime de médio potencial
ofensivo, de ação penal exclusivamente privada, o querelante
poderá preferir:

(a) o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhe-
cido o lugar da infração;

(b) o foro de domicílio ou da residência do ofendido, ainda quando
conhecido o lugar da infração;

(c) o foro de domicílio ou da residência das testemunhas, ainda
quando conhecido o lugar da infração;

(d) o foro de domicílio ou da residência do perito, ainda quando
desconhecido o lugar da infração;

(e) o foro de domicílio ou da residência do intérprete, ainda quando
desconhecido o lugar da infração.

08 Em tema de prazo processual, o prazo para o oferecimento de
denúncia pelo Ministério Público é de:

(a) cinco dias, estando o réu preso;
(b) dez dias, estando o réu preso;
(c) cinco dias, estando o réu solto;
(d) dez dias, estando o réu solto;
(e) cinco dias, estando o réu preso ou solto.

09 Em tema de inquérito policial, o auto de resistência previsto no
artigo 292 do Código de Processo Penal configura:

(a) forma de prisão em flagrante no inquérito policial;
(b) forma de encerramento do inquérito policial;
(c) forma de dar início ao inquérito policial;
(d) forma de interrupção do inquérito policial;
(e) forma de suspensão do inquérito policial.

10 Em tema de sujeitos processuais, nos termos do Código de
Processo Penal, é correto afirmar que:

(a) o Defensor não poderá abandonar o processo senão  por moti-
vo imperioso, a critério do juiz, sob pena de multa;

(b) o acusado foragido será julgado sem Defensor;
(c) será causa de impedimento do juiz o fato de ter aconselhado

qualquer das partes;
(d) será causa de suspeição o fato de o juiz ter servido como tes-

temunha da infração penal;
(e) o assistente será admitido no processo enquanto não for pro-

ferida sentença pelo juiz de primeiro grau.

11 Determinará a competência jurisdicional, EXCETO:

(a) o lugar da infração;
(b) a distribuição;
(c) a conexão ou continência;
(d) o foro da autoridade judiciária;
(e) a prevenção.

12 Em tema de habeas corpus, é correto afirmar que:
(a) não cabe para obter declaração de nulidade dos atos do proces-

so;
(b) não cabe medida liminar;
(c) poderá ser impetrado pelo Ministério Público;
(d) não cabe quando o paciente está preso por tempo superior ao

fixado na sentença;
(e) não cabe quando houver cessado o motivo que determinou a

decretação da prisão preventiva.

13 Em tema de Juizados Especiais Criminais, conforme a Lei n.
9.099/95, é válida a sentença proferida:

(a) com dispensa da fundamentação;
(b) com dispensa do relatório;
(c) com dispensa do dispositivo;
(d) por juiz incompetente;
(e) n.r.a.

14 Em tema de competência esta será fixada, quando incerto o
limite territorial entre duas ou mais comarcas, observando-se o
critério seguinte:

(a) domicílio do réu;
(b) distribuição;
(c) indistintamente o domicílio do réu ou o lugar da infração, confor-

me a conveniência do Ministério Público;
(d) lugar da prática do último ato de execução, desprezando-se o

lugar do resultado;
(e) prevenção.

15 Em matéria de prova penal, é INCORRETO afirmar que:
(a) no juízo penal, somente quanto ao estado das pessoas, serão

observadas as restrições à prova estabelecidas na lei civil;
(b) quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame

de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a

confissão do acusado;
(c) toda pessoa poderá ser testemunha;
(d) se, intimado para prestar declarações, o ofendido deixar de

comparecer sem motivo justo, poderá ser conduzido à presença
da autoridade;

(e) para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos
deverão sempre juntar ao laudo do exame provas fotográficas,
esquemas ou desenhos, devidamente rubricados.

16 Em crime de exclusiva ação penal privada, é INCORRETO afirmar
que:

(a) haverá perempção sempre que, proposta a ação, o querelante
deixar de promover o andamento do processo durante trinta dias
seguidos;

(b) o juiz poderá proferir sentença condenatória ainda que o quere-
lante tenha formulado pedido de absolvição nas alegações fi-
nais;

(c) a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especi-
ais;

(d) a queixa poderá deixar de conter o nome do querelado, desde
que tenham sido prestados esclarecimentos pelos quais o réu
possa ser identificado;

(e) o ofendido menor de vinte e um e maior de dezoito anos de
idade poderá propô-la sem estar representado.

Gabarito comentado
01 O prazo para oferecer a Queixa-Crime é de 6(seis) meses a con-

tar da data em que o ofendido vier a saber quem é o autor do
crime( art.38 CPP) nos casos de ação pública condicionada a
representação.
Resposta correta letra A.

02 O art.66 da Lei nº 9099/95 determina que a “citação será pes-
soal e far-se-á no próprio juizado, sempre que possível”.
Resposta correta letra B

03 A Lei nº 7960/84 que trata da prisão temporária, em seu art. 1º,
III relaciona em suas alíneas quais os crime sujeitos a prisão
temporária e daqueles apresentados na questão somente não
é cabível para a infração de menor potencial ofensivo.
Resposta correta letra C.

04 Com a nova redação do CPP em função da Lei nº 12.403/2011,
em vigor recentemente, a liberdade provisória está regulamenta-
da nos art.310, III e 321 do CPP. Este último determina que o
juiz, ausentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva,
deverá conceder a liberdade provisória.
Resposta correta letra D.

05 Analisaremos os erros de cada alternativa:
A O art.89,§4º da Lei nº 9.099/95 diz que a suspensão “poderá”

e não “deverá” ser revogada.
C Durante o prazo de suspensão não correrá a prescrição – art.89,§6º

da referida lei.
D A aceitação deve ser de ambos, acusado e seu defensor.

Art.89,§1º.
E A composição do dano, homologada pelo juiz, encerra  a fase

penal leva a execução para o juízo civil competente ( art.74 da
Lei nº 9.099/95).

 A letra B é a resposta correta de acordo com art.1º, caput da lei, pois
o prazo de suspensão do processo é de 2 a 4 anos.

06 Analisaremos os erros de cada alternativa:
A A preponderância é do Tribunal do Júri sobre a jurisdição comum

(art.78, I do CPP).
B A preponderância é da jurisdição especial sobre a jurisdição comum

( art.78, IV do CPP).
C A prevenção, nos casos de conexão e continência é usada quan-

do em jurisdições de mesma categoria não pudermos aplicar:
o local da infração de pena cominada mais grave ou
no caso de penas cominadas de mesma gravidade o local onde
ocorreu o maior número de infrações.
( art. 78, I alíneas a, b, c)

E Nesse caso não existe a obrigatoriedade de unidade de proces-
so. Cada crime será processado na sua própria jurisdição (art.
79 do CPP e Súmula 90 do STJ).
Resposta correta letra D ( art.78, II alínea b do CPP).

07 Nos casos de ação penal privada exclusiva o querelante de acor-
do com art. 73 do CPP poderá preferir o foro do domicílio ou
residência do réu.
Resposta correta letra A

08 O prazo para oferecimento da Denúncia segundo o art.46 do
CPP é de 5(cinco) dias estando o réu preso.
Resposta correta letra A.

09 Uma das  formas de iniciar o Inquérito Policial de ofício é com o
auto de prisão em flagrante o que ocorre mesmo nos casos de
resistência, desde que essa prisão seja efetuada na forma do
art.292 do CPP.
Resposta correta letra C.

10 Analisaremos os erros de cada alternativa:
B O art.261 do CPP estabelece a necessidade do defensor mes-

mo que ausente ou foragido o acusado.
C Aconselhamento das partes é caso de  suspeição e não de

impedimento (art. 254, IV do CPP).
D Ser testemunha anteriormente é caso de impedimento e não de

suspeição (art. 252, II do CPP).
E O assistente pode atuar enquanto não ocorrer a sentença tran-

sitada em julgado (art. 269 do CPP).
Resposta correta na letra A se refere a impossibilidade do de-
fensor abandonar o processo sem motivo imperioso, sob pena
de multa a critério do juiz(art.265 do CPP).

11 O art.69 do CPP determina como se estabelece a competência
jurisdicional penal. O foro da autoridade judiciária não faz parte
das situações previstas no artigo.
Resposta correta letra D

12 Analisaremos os erros de cada alternativa;
A O art.652 do CPP prevê a possibilidade de habeas corpus em

face de nulidades de atos do processo.
B Cabe medida liminar quando o Presidente do Tribunal entender

que o HC deva ser indeferido, enviando a petição a posteriori
para o tribunal, câmara ou turma para que delibere a respeito
(art.663 do CPP).

De EQuando alguém estiver preso por tempo superior ao que seja
determinado ou quando houver cessado o motivo da coação, no
caso a prisão preventiva, não cabe mais a coação (art.648, II e
IV do CPP respectivamente).
O Ministério Público tem legitimidade para impetrar Habeas Cor-
pus (art.654 do CPP).
Resposta correta letra C

13 Em termos da Lei do Juizado Especial Criminal o art.81 apresen-
ta a admissibilidade de sentença do juiz com dispensa do rela-
tório.
Resposta correta letra B.

14 Resposta correta letra E.( art.70, §3º do CPP).

15 As alternativas A(art.155, parágrafo único), B(art.158), C(art.202)
e D( art.201,§1) todos do CPP estão de acordo com a legisla-
ção. A afirmativa E está incorreta, pois a juntada de provas foto-
gráficas, esquemas ou desenhos serão juntadas QUANDO POS-
SÍVEL e não sempre(art.165 do CPP).
Resposta correta letra E.

16 As alternativas A(art.60,I), C(art.44), D(art.41) e E(art.34), to-
dos do CPP estão de acordo com a legislação.
O querelante que na ação penal privada exclusiva exerce o direi-
to de acusação tema disponibilidade quanto a vontade de punir
ou não o querelado. O ofendido, por conseguinte, pode exercer
esse direito nas alegações finais e o juiz deve acatar essa von-
tade do querelante (art. 58, 59 e 60 do CPP).

Resposta correta letra B.

 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

Com a chegada de dezem-
bro, está cada vez mais próxi-
mo o término da validade do
último concurso do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio de
Janeiro (TRE-RJ), para técni-
co e analista judiciário. A contar
desta quinta-feira, dia 1º, fal-
tam apenas 11 dias para o fim
do prazo. A conclusão dessa
seleção é importante para quem
sonha em trabalhar no tribu-
nal e não fez o concurso pas-
sado. Ficando sem um banco
de reserva válido, o órgão terá
de realizar um novo processo
seletivo para poder continuar
contratando novos servidores
sempre que precisar fazer al-
guma reposição.

Embora ainda não tenha
confirmado oficialmente se
abrirá um novo concurso, o
TRE-RJ não costuma ficar sem
um cadastro de reserva válido

Ficando sem
reserva, órgão
terá de realizar
novo concurso

por muito tempo, principal-
mente por causa do déficit de
pessoal, que é grande. Isto ocorre
devido à rotatividade de ser-
vidores, sobretudo de técnico
judiciário da área administra-
tiva, além das aposentadorias
e falecimentos.

Atualmente, o TRE fluminen-
se faz um processo interno de
remoção de servidores, que é
algo que viabiliza bastante a
abertura de uma nova seleção,
já que detecta os postos de tra-
balho e as unidades que de-
mandam mais profissionais.
Com o término desta etapa, já
será possível dimensionar a ofer-
ta de vagas do concurso.

O que reforça que o con-
curso acontecerá no ano que
vem é que o orçamento do
governo federal para 2017,
prevê receitas com arrecada-
ção em taxas de inscrição em
um próximo concurso, para
técnico e analista, dos níveis
médio e superior, respectiva-
mente. Com o Congresso
aprovando o orçamento, o ca-

minho ficará aberto para o
TRE-RJ abrir o concurso.

A primeira carreira tem re-
muneração vigente de
R$7.051,99, sendo
R$2.965,38 de vencimento-
básico, R$3.202,61 de Grati-
ficação Judiciária (GAJ) e
R$884 de auxílio-alimentação.

E os analistas têm ganhos
de R$11.003,92: R$4.865,35
de vencimento-básico,
R$5.254,57 de GAJ e o auxí-
lio-alimentação de R$884. Os
dois rendimentos serão váli-
dos até junho de 2017, pois
depois passarão para novos
valores, já aprovados por
meio de reajustes.

O TRE do Rio, situado no
Centro do Rio, adota o regi-
me estatutário de contratação,
o que garante a estabilidade
empregatícia. No último con-
curso, de 2012, o Cespe/UnB
foi o organizador. Houve 19
vagas imediatas, mas 266 clas-
sificados foram convocados,
sendo 168 técnicos judiciári-
os e 98 analistas judiciários.
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Saúde-Caxias: concurso para 2º e 3º graus
CCCCCARARARARARGOSGOSGOSGOSGOS | Técnico de enfermagem, enfermeiro e médico (várias especialidades) são funções garantiadas no novo concurso

Concurso é fruto
de acordo firmado com
MP-RJ para
substituir terceirizados

PORTUGUÊS - PORTUGUÊS - PORTUGUÊS - PORTUGUÊS - PORTUGUÊS - Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígra-
fos, ortoépia, divisão silábica, prosódia, acentuação e ortogra-
fia; Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de
palavras; Sintaxe: termos da oração, período composto, concei-
to e classificação das orações, concordância verbal e nominal,
regência verbal e nominal, crase e pontuação; Semântica: a sig-
nificação das palavras no texto; Interpretação de texto.

SAÚDE PÚBLICA - SAÚDE PÚBLICA - SAÚDE PÚBLICA - SAÚDE PÚBLICA - SAÚDE PÚBLICA - Organização dos serviços de saúde no Bra-
sil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social;
Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epi-
demiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual,
medidas de controle e tratamento; Planejamento e programa-
ção local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico.
Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela
Saúde.

CONHECIMENTOS GERAIS - CONHECIMENTOS GERAIS - CONHECIMENTOS GERAIS - CONHECIMENTOS GERAIS - CONHECIMENTOS GERAIS - Domínio de tópicos relevantes
de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade,
educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desen-
volvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vin-
culações históricas, a nível regional, nacional e internacional.

Técnico de enfermagem: oriente o seu estudo
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - Técnicas Fundamentais
em Enfermagem: Registro de Enfermagem, com evolução do
paciente, sinais vitais (TPR/PA), peso, altura, mobilização, higie-
ne corporal, controle hídrico, administração e preparo de medi-
camentos; orientações pertinentes ao autocuidado, promoção
do conforto físico, auxílio em exames e coleta de materiais para
exames. Lei do exercício profissional: Decreto que regulamenta
a profissão; código de ética do profissional de Enfermagem; Le-
gislação do Sistema Único de Saúde. Saúde Pública: Participar
da vigilância epidemiológica, imunizações, programas de aten-
ção à saúde do adulto, mulher, criança e adolescente; conhecer
doenças infectoparasitárias e demais patologias atendidas na
rede básica; Atentar para a importância das ações educativas a
respeito de higiene e saneamento básico e suas implicações com
a saúde. Noções de Enfermagem Médico-cirúrgica: Assistência a
pacientes portadores de doenças crônicas (hipertensão arteri-
al, diabetes mellitus, asma, bronquite, pneumonia). Assistência
ao paciente cirúrgico e possíveis complicações. Atuação no Cen-
tro Cirúrgico, circulando, e na recuperação anestésica, assim como
atuar no processamento de artigos hospitalares, conhecendo as
rotinas de esterilização, preparo de material e prevenção de in-
fecção hospitalar. Noções de Enfermagem MaternoInfantil: As-
sistência ao pré-natal/pré-parto/puerpério; cuidados imediatos
com recém-nascido, e seu conforto, higiene, segurança e alimen-
tação. Cuidados com recém-nascido filho de cliente com patolo-
gias de bases com diabetes mellitus e hipertensão arterial. No-
ções de Enfermagem em ProntoSocorro: Reconhecer situações
que envolvam pacientes em risco de vida, auxiliando-os com téc-
nicas científicas. Ética profissional.

Para orientação daqueles que pretendem concor-
rer a uma vaga de técnico de enfermagem da Prefei-
tura de Caxias, FOLHA DIRIGIDA publica o programa
da seleção temporária para o cargo, que foi realiza-
da em 2014.

 

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

SERVIÇO
Inscrições - internet:
www.faepol.com.br
Inscrições - postos: Cachoeiras de
Macacu - Rua Oswaldo Aranha, nº 01 –
Centro de Cachoeiras de Macacu; Rio
de Janeiro - Avenida Almirante Barroso,
nº 63, sala 1107 – Centro – Rio de
Janeiro.

Japeri aplica prova neste
domingo, dia 4, para 6 mil

OOOOORIENTRIENTRIENTRIENTRIENTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO     | Candidatos devem chegar aos locais 7h30

Guarda de Macacu: 2º grau,
estabilidade e R$1.355/mês

OOOOOFERFERFERFERFERTTTTTAAAAA     | Há vagas para homens (135) e mulheres (15)

Esse valor pode
ser alcançado no
início da carreira.
Taxa é de R$80

Candidatos da Alerj têm
orientação para Português

PPPPPRRRRROOOOOVVVVVAAAAA     | Avaliação será aplicada no dia 12 de março de 2017

CARGO INSCRITOS CANDIDATO/VAGA 

Especialista/Sem especialidade 14.236 949 

Especialista/Arquitetura 821 273,6 

Especialista/ 
Ciências Contábeis 

728 128 

Especialista/ 
Engenharia Civil 

360 360 

Especialista/ 
Engenharia Elétrica 

204 204 

Especialista/ 
Engenharia Mecânica 

209 209 

Especialista/ 
Tecnologia da Informação 

1.482 148,2 

Espeicalista/ 
Registro de Debates 

451 90,2 

Procurador 3.637 909 

Tabela de inscritos e relação candidato/vaga

Guarda-Caxias tem aliado na Câmara
O Poder Legislativo de Duque

de Caxias entrou na briga pelo
concurso de guarda municipal,
cujo pedido de 300 vagas já foi
apresentado ao Executivo. Ve-
reador eleito para os próximos
quatro anos, Guilherme Quites
(PTN) assumiu o compromis-
so de cobrar da cúpula de segu-
rança do governo de Washing-
ton Reis (PMDB) - futuro pre-
feito - o concurso público. Se-
gundo o parlamentar, a Guar-
da Municipal de Duque de Ca-
xias precisa de um efetivo mai-
or, e de valorização.

“Vou sentar para conversar
com o presidente da Comissão
de Segurança da Câmara, vere-
ador Wendell do Nascimento
(PCdoB), para tratar da Guarda
Municipal e desse concurso. A
Guarda precisa de um efetivo
maior. Vamos tentar fazer em
Caxias o que já acontece no Rio,
ou seja, portar os agentes com
armas não letais. Precisamos
também de um trabalho da Po-
lícia Militar junto com a Guar-
da, para diminuirmos os assal-
tos no Centro da cidade. Busca-
remos, junto à cúpula da segu-
rança do novo governo melho-
rar a segurança”, destacou.

A corporação tem déficit hoje

de 1.500 guardas, além de 30
aposentadorias previstas. A ideia
da Guarda é fazer uma série his-
tórica de concursos, para resol-
ver o problema de pessoal, que
resultaria na contratação de 150
agentes anualmente, pelos pró-
ximos dez anos. Além do nível
médio, o cargo de guarda exige
carteira de habilitação na cate-
goria B e altura mínima de
1m60, para ambos os sexos. O
regime de contratação é o esta-

tutário (estabilidade).
Com o aval, serão 240 vagas

para homens e 60 para mulhe-
res. Não haverá exigência de
idade máxima (a mínima é 18),
e os ganhos iniciais são de
R$2.326,32. A Guarda já defi-
niu como pretende avaliar os
candidatos: haverá provas ob-
jetiva, física, mental e psicoló-
gica, além de exame médico,
investigação social e curso de
formação.

Só em 12 de março, acontece-
rá a prova objetiva do concurso
para especialista legislativo de
qualquer área da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro (Alerj). Nesses mais de
três meses para a avaliação, os
candidatos precisam continuar
focados no estudo.

Em Português, disciplina que
terá o maior número de ques-
tões (24) do exame, é hora de
fazer exercícios, olhando a teo-
ria. A orientação é do professor
Márcio Coelho, da Academia do
Concurso, que alertou para a im-
portância de fazer provas ante-
riores da Fundação Getúlio Var-
gas (FGV), banca que, na visão
do especialista, faz exames di-
fíceis.

“Pegue provas da FGV desde
2010 com os livros abertos. As-
sim, qualquer dúvida que apare-
cer será sanada na hora da reali-
zação dos exercícios. Não adian-
ta ficar decorando gramática. A
FGV faz provas com textos curtos,
até com charges, e é cuidadosa na
elaboração”, recomenda Márcio
Coelho.

Dos conteúdos mencionados
no programa do concurso, os can-
didatos devem atentar para inter-
pretação e a semântica. “São es-
ses os destaques de uma prova da
FGV. Foque, portanto, em lingu-
ística, ou seja, linguagem formal

ou coloquial, além de conectivos.
A nova gramática também é
muito importante, e os candida-
tos devem dominá-la”, disse.

O concurso da Alerj, para 44
vagas, conta com 22.128 concor-
rentes, sendo 14.236 para o es-
pecialista legislativo de qualquer
área. A Casa oferece 40 vagas de
especialista (várias áreas) e qua-
tro de procurador, ambos para
graduados. Os ganhos variam de
R$6.972,84 a R$33.762, e o re-
gime de contratação é o estatu-
tário (estabilidade).

As provas objetivas estão pro-
gramadas para 12 de fevereiro, no
caso dos procuradores, que resol-

verão 120 questões, das 13h às
19h. Especialistas serão avalia-
dos, em 12 de março, por meio
de 70 questões objetivas, das 8h
ao meio-dia, exceto o de qualquer
área, que fará o exame das 15h
às 19h. Os locais serão divulga-
dos no cartão. O documento, se-
gundo a FGV, será disponibilizado
no seu site cinco dias antes da
prova. Ou seja, para procurador
o informativo sairá em 7 de fe-
vereiro, e para especialista em 7
de março.

SERVIÇO
Cartão: www.fgvprojetos.fgv.br/
concursos/alerj2016

Ter a função nobre de orien-
tar munícipes e visitantes da
cidade, além de ajudar a man-
ter a ordem pública. É isso o que
fazem os guardas municipais
de Cachoeiras de Macacu, cujo
concurso para 150 vagas segue
com inscrições abertas. Para
concorrer ao cargo é necessá-
rio ter o nível médio, além de
altura mínima de 1,60m (ho-
mens) ou 1,55m (mulheres),
inexistindo limite de idade. A
remuneração inicial é de
R$1.161,60, podendo chegar a
R$1.355,20 no início da carrei-
ra. O regime de contratação é
o estatutário, que assegura a
estabilidade.

A cidade, na Região Metro-
politana do Rio de Janeiro e a
95 quilômetros da capital, fica
perto de Itaboraí, Rio Bonito,
Teresópolis e Nova Friburgo,
além de São Gonçalo, Niterói
e Rio de Janeiro. Quem mora
nesses locais também pode
concorrer.

As inscrições devem ser fei-
tas no site da Faepol, organi-
zadora, até o dia 18 deste mês.
Aqueles que não têm acesso à
internet podem se cadastrar
nos postos. Um deles está lo-
calizado no Centro do Rio, e
o outro, no Centro de Cacho-
eiras de Macacu. Após a inscri-
ção, o candidato precisa reti-
rar o boleto, para pagamento

da taxa de R$80.
O prazo para solicitar a isen-

ção já foi encerrado, e a rela-
ção de isentos será divulgada
na próxima quinta-feira, dia 8.

O concurso visa à formação
de cadastro de reserva e tem
validade de dois anos, prazo
que poderá dobrar. A expecta-
tiva da Guarda é de início da
chamada dos selecionados a
partir de agosto, segundo o se-
cretário municipal de Segu-
rança, Irland Coelho Alves. “A
nova Administração deverá
seguir essa previsão”, afirmou.

O rendimento inicial de
R$1.161,60 é composto por ven-
cimentos de  R$968 e adicio-
nal de insalubridade de
R$193,60 (20% do salário-
base). Esse valor poderá chegar
a R$1.355,20, no início de car-
reira, pois o adicional de insa-
lubridade pode ser de até 40%
do salário-base (R$387,20). No
ápice da carreira, com 16 anos
de serviço, os ganhos mensais
mínimos são de 2.829,54. Há
direito a várias gratificações.

Uma delas é a por trabalho
noturno (das 22h às 6h), que
resulta em acréscimo de 20%

sobre o valor da hora normal.
É oferecida também gratifica-
ção por serviço insalubre (nos
casos em que o servidor em
exercício esteja exposto a ris-
co). Ela incide sobre os venci-
mentos-base em no mínimo
20% (R$193,60), podendo
chegar a 40% (R$387,20).

Provas - A Prefeitura de Ca-
choeiras de Macacu avaliará os
candidatos por meio de prova
objetiva, redação, teste de ap-
tidão física e avaliação psico-
lógica. Haverá ainda um cur-
so de formação. A objetiva e a
redação estão agendadas para
8 de janeiro, com duração de
três horas e meia. Na primei-
ra, serão propostas 60 questões,
sendo dez de Língua Portugue-
sa, dez de Raciocínio Lógico
Matemático, dez de Conheci-
mentos Gerais e 30 de Noções
de Legislação.

GIULLIANA BARBOSA
giulliana.barbosa@folhadirigida.com.br

Além das oportunidades pre-
vistas no âmbito federal para
2017, na esfera municipal tam-
bém haverá ótimas oportunida-
des de ingresso no serviço pú-
blico. Um delas será oferecidas
pela Prefeitura de Duque de
Caxias, situada na Baixada Flu-
minense, que abrirá concurso
para a área de Saúde.

Em 30 de setembro deste ano,
houve uma audiência pública da
pasta na Câmara de Vereadores
de Caxias, a qual o atual secretá-
rio de Saúde, Camilo Junqueira,
anunciou dois legados dele para
a próxima gestão: um novo pla-
no de cargos e um concurso vi-
sando à substituição de terceiri-
zados, em cargos dos níveis mé-
dio/técnico e superior. Apesar de
terem sido anunciadas juntas, as
duas medidas caminharão inde-
pendentes, ou seja, uma não de-
penderá da outra para acontecer,
segundo informou o secretário
à FOLHA DIRIGIDA.

E mesmo com a troca de go-
verno (em janeiro assumirá o
prefeito eleito Washington Reis),
essa seleção será aberta, já que
é fruto de um Termo de Ajusta-

mento de Conduta (TAC) firma-
do entre o Ministério Público e
a Prefeitura de Caxias.”Foi aberto
um processo para um concur-
so público para a área, que de-
verá acontecer até abril de 2017.
Independente de qualquer coi-
sa esse concurso vai acontecer,
para cumprir uma determina-
ção do Ministério Público”.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
É CARGO JÁ CONFIRMADO

Junqueira adiantou à FOLHA
DIRIGIDA alguns dos cargos que
serão oferecidos no concurso:
técnico de enfermagem, de ní-
vel médio/técnico, além de en-
fermeiro e médico (várias espe-
cialidades), ambos de nível su-
perior. No entanto, diversos
outros deverão ser contempla-
dos. Os salários ainda serão in-
formados pela prefeitura. “Já tem
uma minuta do edital, que está
na Secretaria de Governo. O pró-
ximo passo será uma licitação
para a escolha da organizadora.
Acredito que a banca será esco-
lhida até o fim de janeiro. Esse
concurso tem que sair, pois é para
cumprir uma obrigatoriedade
constitucional”, frisou.

O secretário não soube infor-
mar quantas vagas serão dispo-
nibilizadas, mas o quantitativo
deverá ser expressivo, já que o
subsecretário de saúde da cida-
de, Silvio Costa, destacou que
quase metade dos profissionais

da área é terceirizado, sem men-
cionar o atual número.

Já o presidente da Comissão
Permanente de Licitações do mu-
nicípio, Gilton de Oliveira Cos-
ta, informou que o processo li-
citatório para a escolha da orga-
nizadora deverá ser realizado
após a Procuradoria de Caxias
corrigir um ponto do edital de
licitação, que já foi elaborado.

Camilo Junqueira acrescen-
tou que a nova gestão de Duque
de Caxias, que assumirá o gover-
no em janeiro, já está ciente desse
concurso. O futuro secretário de
saúde, José Carlos de Oliveira,
confirmou à FOLHA DIRIGIDA
que já foi informado disso.

“O Camilo comentou comi-
go dessa seleção. No momento
estou me inteirando de tudo aqui
na secretaria, visitando os hos-
pitais, vendo as necessidades de
cada unidade, e confesso que
ainda não tive tempo de ver esse
assunto a fundo. Mas já anteci-
po que, se eu verificar e ver que
é mesmo uma recomendação
da Justiça, eu vou fazer esse con-
curso. É inevitável”, garantiu.

Entrevistado pela FOLHA DI-
RIGIDA antes de ganhar as elei-
ções, o prefeito eleito de Duque
de Caxias, Washington Reis, co-
mentou sobre seus planos para
a Saúde. “Pretendo contratar
funcionários novos já nos pri-
meiros seis meses. Faremos um
estudo para analisar a situação
financeira, mas, certamente, nos

primeiros seis meses já estare-
mos partindo para a prática”.

NO ÚLTIMO CONCURSO,
OFERTA DE 1.281 VAGAS

O último concurso da Saúde,
realizado em 2007, ofereceu
1.281 vagas e foi realizado pelo
Ipdep. Já em 2014, a Prefeitura
de Caxias abriu um processo
seletivo para contratação de
temporários para a Secretaria de
Saúde, sob organização do Ide-
can. Foram abertas 659 vagas,
nos níveis médio, médio/técni-

co e superior. A seleção, que reu-
niu 23.293 inscritos, perdeu a
validade em junho deste ano.

Houve oportunidades para téc-
nico de enfermagem, agente co-
munitário de saúde, auxiliar em
saúde bucal, auxiliar de controle
de endemias, técnico de higiene
bucal, em segurança do trabalho,
enfermeiro, assistente social, fi-
sioterapeuta, fonoaudiólogo, nu-
tricionista, psicólogo, médico em
várias especialidades. É provável
que boa parte desses cargos sejam
contemplados na nova seleção. Os
rendimentos oscilavam de

R$856,80 a R$5.125,84, de acor-
do com a função.

A única etapa para todos os
cargos foi uma prova objetiva
com 40 questões, exceto os can-
didatos com nível superior, que
passaram também por conta-
gem de títulos. Para as funções
da área da Saúde houve perguntas
de Língua Portuguesa, Saúde
Pública e Conhecimentos Ge-
rais e Específicos. Já carreiras
administrativas, as questões fo-
ram nas mesmas matérias,
menos Saúde Pública, substitu-
ída por Informática Básica.

SERVIÇO
Cartões:Cartões:Cartões:Cartões:Cartões: www.incpconcursos.org.br

As provas do concurso da Pre-
feitura de Japeri, que reúne mais
de 6 mil inscritos na disputa
por 214 vagas, ocorrerão no do-
mingo, dia 4. Conforme cons-
ta no site do INCP (organiza-
dor), no turno da manhã, das
9h às 12h, farão as avaliações
os candidatos a auxiliar de ser-
viços gerais, bombeiro hidráu-
lico, merendeira, motorista,
pedreiro, pintor, vigia, agente
educador e secretário escolar. A
orientação dos organizadores é
para que os concorrentes che-
guem aos locais às 7h30.

Já no turno da tarde, as pro-

vas serão aplicadas, das 14h30
às 17h30, para os candidatos a
inspetor de alunos e agente ad-
ministrativo. A recomendação
do INCP é que os candidatos
compareçam aos locais de apli-
cação às 13h. Os cartões de con-
firmação, que informam o lo-
cal de cada concorrente, deve ser
retirado no site do organizador.

Os candidatos devem compa-
recer aos locais de prova portado
o cartão de inscrição, documen-
to original de identificação ofici-
al com foto e caneta esferográfi-
ca de tinta azul ou preta (tinta fixa).

Os candidatos que obtiverem,

no mínimo, 50% do total de
pontos do exame serão conside-
rados aprovados. Haverá ainda
uma avaliação prática, no dia 18
do mesmo mês, apenas para os
motoristas.

O concurso para Japeri con-
templa diversos cargos dos ní-
veis fundamental (139), médio
(55) e médio/técnico (20). O re-
sultado final da seleção está pre-
visto para ser divulgado em 26
do próximo mês, e a homolo-
gação, para o dia 28.
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Professor de Inglês no Rio:
100 vagas, só até quinta, 8

TTTTTAXAAXAAXAAXAAXA     | Os R$100 podem ser pagos até o dia 9, em vários bancos

Para 40 horas,
com estabilidade,
prefeitura paga
inicial de R$5.881

Auditor do TCM recomenda:
concurso vale muito a pena

RRRRREMUNERAÇÃOEMUNERAÇÃOEMUNERAÇÃOEMUNERAÇÃOEMUNERAÇÃO     | Inicial de R$17.931 é o principal atrativo

Cargo é um dos
melhores do serviço
público no Rio de
Janeiro, e dá prazer

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: www.folhadirigida.com.br
Inscrições: www.rio.rj.gov.br/web/
portaldeconcursos/home

Técnico de enfermagem-Rio: R$1.591
CEP 28 CEP 28 CEP 28 CEP 28 CEP 28 | Organização social seleciona para Prefeitura do RioTécnico: notas sem as justificativas

Até a próxima quinta-feira,
dia 8, os interessados em dis-
putar uma das 100 vagas de pro-
fessor de Inglês oferecidas pela
Prefeitura do Rio podem se ins-
crever no concurso da Secreta-
ria de Educação. Para participar,
é preciso ter licenciatura plena
na área. As candidaturas são
feitas via internet, com taxa de
R$100, pagável até 9 de dezem-
bro, nos bancos Santander,
Brasil, Brasília, Caixa Econômi-
ca, Bradesco, Itaú, Mercantil do
Brasil, HSBC, Citibank, Safra,
Sicredi e Bancoob.

Os aprovados trabalharão 40
horas semanais e terão remu-
neração de R$5.881, já contan-
do com o bônus cultura de
R$168,42, auxílio-transporte de
R$167,20 e benefício-alimen-
tação de R$264 (R$12 diários,
em 22 dias de trabalho). As con-
tratações serão feitas sob o re-
gime estatutário, que garante es-
tabilidade empregatícia. O con-
curso será válido por um ano,
prorrogável por igual período.
Durante esse período, podem
surgir novas vagas, que serão pre-

enchidas pelos integrantes do
cadastro de reserva.

Os candidatos serão avalia-
dos por meio de provas obje-
tiva e discursiva, prática oral,
análise de títulos e curso de for-
mação. A primeira etapa da se-
leção está marcada para 15 de
janeiro. Os candidatos devem
ficar atentos às orientações
para o dia da prova escrita:

chegar no local de aplicação
com uma hora de antecedên-
cia, levar caneta esferográfica
de corpo transparente e tinta
azul ou preta e portar docu-
mento original de identidade.

Inscrições abertas,
também, para pessoal
administrativo,
com nível médio

As inscrições para o proces-
so seletivo do Centro de Estu-
dos e Pesquisas 28 (CEP 28), or-
ganização social (OS) parcei-
ra da Prefeitura do Rio de Ja-
neiro, continuam abertas. São
oferecidas 23 vagas nos cargos
de assistente administrativo e
técnico de enfermagem. As
contratações, feitas pelo regi-
me celetista, serão temporári-
as, por até 90 dias, para atua-
ção no Hospital da Mulher
Mariska Ribeiro, em Bangu, e
no Projeto Cegonha. Será for-
mado cadastro de reserva.

As inscrições deverão ser fei-
tas até o dia 14 de dezembro,
no site do IBFC, o organiza-

dor do processo, mediante o
pagamento da taxa de R$50.
Não há mais possibilidade de
pedido de isenção.

Técnicos de enfermagem com
registro no conselho de classe
podem candidatar-se à remune-
ração de R$1.591,98, para carga
de trabalho de 30 horas. São ofe-
recidas 20 vagas para início ime-
diato, sendo quatro reservadas a
negros e índios e uma a defici-
entes físicos.

Também há vagas para quem
possui o ensino médio com-
pleto. Nesse caso, a candidatu-
ra deverá ser feita ao cargo de
assistente administrativo, que
conta com uma remuneração
de R$1.577,10 e jornada de tra-
balho de 40 horas. Das três va-
gas oferecidas nessa função,
uma é para negro ou índio.

A prova, eliminatória (exi-
ge 50% de acertos), marcada

para o dia 29 de janeiro do
próximo ano, terá duração de
três horas e 40 questões de
múltipla escolha, variando as
disciplinas de acordo com o
cargo (só Língua Portuguesa é
comum).

Haverá também prova de
títulos, para o nível técnico,
onde as experiências dos can-
didatos serão avaliadas. Nes-
sa etapa, quem tiver experiên-
cia comprovada na área hos-
pitalar materno-infantil e
curso de capacitação no ma-
nejo e promoção do aleita-
mento materno, sairá na fren-
te. O processo seletivo tem va-
lidade de um ano, podendo ser
estendida por igual período.

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

O cargo de auditor de contro-
le de externo do Tribunal de
Contas do Município do Rio de
Janeiro (TCM-Rio), destinado a
graduados em qualquer área, é um
dos melhores do serviço públi-
co da cidade. Quem garante isso
é Luís Gustavo Bezerra de Mene-
zes, que exerce a função desde
2003. O que a torna diferencia-
da, na visão dele, não é só a boa
remuneração, de R$17.931,45,
mas também as atribuições, já
que controlar os gastos públicos
é uma grande responsabilidade.

“O TCM-Rio é um órgão peque-
no, tem autonomia orçamentária
e proporciona a almejada estabi-
lidade. Todos esses fatores são van-
tajosos. Dá prazer fazer parte do
tribunal. Além disso, o trabalho de
controle dos gastos públicos é bas-
tante prazeroso. As atribuições são
bastante atraentes. É muito bom
trabalhar aqui”, pontuou.

O auditor de controle exter-
no alertou, porém, que os inte-
ressados nessa vaga precisam se
dedicar muito, com bastante
antecedência. Isso porque, se-
gundo Luís Gustavo, é um con-

curso comparável com os da área
fiscal. “É um concurso pareci-
do com o da área fiscal, não só
em remuneração, mas também
no esforço para conquistar o
cargo. Os candidatos devem se
preparar o quanto antes, já que
essa seleção exige, no mínimo,
um ano de estudo. O que pode
animar quem está se preparan-
do é que no último concurso
(em 2010), o tribunal chamou
até o limite das vagas. Foram
mais de 200 que tomaram pos-
se”, destacou.

A previsão de um bom núme-
ro de nomeações foi confirma-
da pelo setor de Recursos Huma-

nos do órgão. Segundo levanta-
mento do departamento, além
das 13 vagas imediatas, 44 au-
ditores estarão em condições de
se aposentar até o fim do prazo
de validade da seleção (em
2021).

Dessa forma, poderão ser con-
tratados, durante o prazo de va-
lidade, de dois anos, podendo
dobrar, até 57 auditores de con-
trole externo. Os preparativos
dessa seleção serão iniciados
após a conclusão do concurso de
técnico de controle externo, em
fevereiro do ano que vem.

O TCM-Rio espera formar a
comissão que ficará responsá-
vel por esse novo certame logo
após a homologação do resul-
tado final de técnico, em 13 de
fevereiro. Por isso, até o início
do segundo semestre de 2017
o edital dessa seleção já deve-
rá ser publicado. O presiden-
te Thiers Montebello já viabi-
liza os recursos orçamentári-
os necessários.

No último concurso para o
cargo, que tinha o nome de téc-
nico de controle externo, os can-
didatos foram avaliados por meio
de duas provas objetivas, cada
uma com 70 questões. As disci-
plinas de cada uma dessas avali-
ações podem ser consultadas na
FOLHA DIRIGIDA Online.

O TCM-Rio divulgou o aguar-
dado resultado final da prova ob-
jetiva do concurso para técnico de
controle externo. As notas e a
classificação final da primeira
fase, liberadas na última quarta-
feira, dia 30, no site do Instituto
Brasileiro de Formação e Capa-
citação (IBFC), organizador, tam-
bém podem ser consultadas na
FOLHA DIRIGIDA Online.

Foi aprovado na prova objeti-
va quem conseguiu 60 acertos. É
preciso ainda gabaritar quatro
questões de Língua Portuguesa,
Raciocínio Lógico, Ciência da Ad-
ministração e Direito Constitu-
cional, seis de Controle Externo,
Administração Financeira e Or-
çamentária (AFO) e Direito Fi-
nanceiro, além de sete em Direi-
to Administrativo.

Apesar do pedido dos milha-
res de candidatos e professores,
o IBFC não divulgou as justifica-
tivas dos gabaritos da avaliação,
marcada por polêmicas em oito
questões. Dessas, duas - 5 de
Português e 57 de Direito Admi-
nistrativo, tendo por base a pro-
va do tipo A -, segundo os espe-

cialistas, não foram anuladas. Em
Português, de acordo com os pro-
fessores, há duas respostas corre-
tas (A e D), e em Administrati-
vo, o tema cobrado, desapropri-
ação, não constava no programa.

O TCM-Rio também convo-
cou os 360 aprovados (260 na
ampla concorrência, 80 na lis-
ta de negros e índios e 20 na
de deficientes,considerando os
empates) para a segunda eta-
pa: a prova discursiva. O exa-
me está confirmado para o dia
11 deste mês, das 9h15 às
13h15 (os portões serão aber-
tos às 8h e fechados às 9h).

Os locais dessa avaliação esta-
rão disponíveis no cartão de ins-
crição, programado para ser libe-
rado, no site do IBFC, às 10h da
próxima segunda, 5. Essa avali-
ação terá duas questões de Reda-
ção Oficial, com casos práticos.
Os candidatos deverão respondê-
las fazendo um memorando ou
uma ata, por exemplo. O exame
valerá 60 pontos (cada questão
30), e estará aprovado quem con-
seguir, pelo menos, 36.

Negros e índios - O tribunal

também convocou negros e índi-
os para confirmarem a autodecla-
ração. Isso deverá acontecer no dia
e local da prova discursiva, em ho-
rário que deverá ser consultado no
cartão, também programado para
sair na próxima segunda, 5.

A seleção do TCM-Rio visa a
preencher 18 vagas imediatas,
e também resultará em cadas-
tro de reserva. O planejamen-
to do tribunal é utilizá-lo para
suprir as aposentadorias previs-
tas durante o prazo de valida-
de do concurso, de dois anos,
prorrogável por mais dois.

A remuneração inicial do técni-
co, que exige apenas o nível mé-
dio, é de R$9.013,36, chegando a
R$11.722,96 após três meses. O
regime de contratação é o estatu-
tário, que assegura a estabilidade.
O resultado final do concurso está
previsto para 13 de fevereiro, e as
chamadas dos aprovados, segun-
do o órgão, serão imediatas.

SERVIÇO
Resultado: www.folhadirigida.com.br
Cartão: www.ibfc.org.br
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Educação

Evento encerrou a
participação das
escolas no projeto
durante o ano

PPPPPRRRRROJETOJETOJETOJETOJETOOOOO R R R R REDEDEDEDEDAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO 20 20 20 20 201111166666 | Colégio e Curso Aplicação unidade Vila Militar festejou o sucesso dos seus alunos

Pequenos escritores têm tarde de autógrafo

No dia 18 de novembro, foi re-
alizado o último evento de entre-
ga dos livros originados no Proje-
to Redação 2016. O projeto é uma
inciativa da FOLHA DIRIGIDA em
parceria com escolas, e conta com
o apoio institucional da Fundação
Biblioteca Nacional. A última es-
cola a fazer a entrega dos livros foi
o Colégio e Curso Aplicação uni-
dade Vila Militar. Os estudantes
mostravam-se muito felizes e ani-
mados com o momento. Um a um,
os 50 alunos que tiveram suas re-
dações publicadas foram chama-
dos para receber seus livros das
mãos dos professores que os auxi-
liaram durante todo o processo de
construção de seus textos.

A professora Helena Brandão,
coordenadora de Língua Portu-
guesa do colégio, destacou o
quanto o projeto agrega para a
formação acadêmica dos alunos.
“Para a escola é muito importante
ver o desenvolvimento do aluno,
ver ele se projetando, pensando
nos aspectos sociais, pensando
em questões sobre solidarieda-
de, e também poder acompanhar
a construção dos textos através de
suas próprias ideias.”

Vânia Moreira, diretora da uni-
dade Vila Militar, disse que os alu-
nos se sentem muito entusiasma-
dos ao saber que terão seus textos
publicados em um livro. “Eles fi-
cam  muito orgulhosos quando
veem que seu texto foi um dos se-
lecionados. Primeiro eles sempre
demonstram uma supresa achan-
do que o texto deles não seria o es-
colhido,  e depois eles ficam mui-
to felizes.” A diretora acredita que
esse projeto contribui de manei-
ra significativa para elevar a auto-
estima dos estudantes.

Além disso, de acordo com Vâ-

LETÍCIA SANTOS
letícia.santos@folhadirigida.com.br

nia, iniciativas como essa impac-
tam positivamente na relação
entre a escola e os alunos. A di-
retora considera motivador o fato
de os alunos poderem participar
de desses projetos. “O Projeto Re-
dação não é o único que a escola
oferece, mas ele causa nos alu-
nos uma satisfação muito gran-
de, principalmente quando eles
recebem os livros.”

Helena concordou que esse re-
conhecimento que os estudantes
recebem os deixa mais motivados
e estimulados. “A valorização do
aluno passa pela formação da pes-
soa como um todo. Você valoriza
a autoestima; muitos alunos fize-
ram a redação, e ao entregar dizi-
am que estava péssima, e foram es-
colhidos. Dessa forma você valo-
riza a autoestima desse aluno que
diz que não é capaz, você faz com
que ele cresça como pessoa e de-
senvolva o seu intelectual.”

A professora, que esteve à fren-
te do projeto este ano, explicou que
a satisfação geral entre os educa-
dores da instituição é perceber a
felicidade e realização pessoal dos
alunos diante de suas próprias
conquistas, e também o entusias-
mo dos pais em presenciar um
momento como esse, onde podem
reconhecer e prestigiar o trabalho
de seus filhos. Além disso, todos
da unidade escolar também se sen-
tem muito entusiasmados e orgu-
lhosos. “A realização do aluno
como escritor é o reflexo do nos-
so trabalho”, concluiu Helena.

A cerimônia aconteceu
no pátio da escola e foi um
momento de celebração
entre pais, alunos e profes-
sores. Débora Andrade dis-
se ter ficado muito feliz por
ter conseguido publicar um
texto seu em um livro, e por
participar do evento. “Fazer
parte de tudo isso me fez per-
ceber que mesmo que eu
passe por dificuldades vou
conseguir alcançar meus
objetivos”, disse a aluna do
1° ano do ensino médio.

Andressa Almeida, madri-
nha de uma das alunas se-
lecionadas, considerou a
iniciativa da escola muito
importante, pois é uma
maneira de estimular a lei-
tura e, consequentemente, o
desenvolvimento da crian-
ça. Vivian Baltar, que é pro-
fessora em outra instituição
e mãe de umas das alunas do
colégio, complementou di-
zendo que projetos como
esse incentivam o aluno a es-
crever. “Eu sinto muita fal-
ta disso hoje em dia, os jo-
vens têm muita preguiça de
ler textos grandes e depois
discorrer sobre aquilo”, en-

A coordenação, em conjun-
to com os professores da esco-
la, escolheu as três melhores
redações, uma de cada nível de
ensino, entre as 50 seleciona-
das que compuseram o livro,
para seus autores serem home-
nageados. Os alunos contaram
que se sentiram surpresos ao
receber a notícia, pois quando
entregaram os textos não ima-
ginavam que estariam com
tanta qualidade ao ponto de re-
ceber tal reconhecimento.

Rodrigo Guimarães, aluno do
5° ano do ensino fundamental,
disse que  foi a primeira vez em
que ele participou do projeto.
Desde que soube que seu texto
seria publicado no livro, o me-
nino ansiava pelo momento da
cerimônia. O aluno encantou a
todos ao ler seu texto, “Salve o
mundo”, durante a cerimônia.
“Foi muito importante pra mim
participar desse momento”,
declarou o menino.

“É muito legal saber que as
pessoas estão se identificando
com o que eu penso e com o
que eu escrevo. O que eu co-
loco no papel é muito impor-
tante pra mim, e é bom saber

Satisfação de ter o trabalho reconhecido
que é importante para outras
pessoas também”, disse Ryan
Gois, aluno do 8° ano do en-
sino fundamental. Em sua re-
dação, “Vida em sociedade”, ele
relatou como as ações do pre-
sente podem mudar o futuro.
Ryan disse que desde pequeno
foi incentivado por seus pais a
ler e escrever. “Meus pais sem-
pre me deram livros no Natal,
no meu aniversário, e a partir
daí eu criei o hábito de ler.”

Mariana Tavares Luchessi,
que teve sua redação seleciona-
da como uma das três melho-
res da escola representando o
ensino médio, disse que seu
gosto pela escrita e pela leitu-
ra teve início principalmente
a partir do 1° ano do ensino
médio, sob influência da pro-
fessora Helena Brandão. A alu-
na considerou o tema da reda-
ção um pouco difícil, mas fi-
cou feliz por ter seu texto pu-
blicado e, mais do que isso, por
ele ter sido selecionado como
uma das três melhores reda-
ções. “Na minha opinião, o ato
de escrever significa expressar
sentimentos através das pala-
vras, da escrita.”

Cerimônia de encerramento
emocionou os envolvidos

fatizou.
Vivian ressaltou também

o orgulho que sentiu ao ver
sua filha alcançando suas
próprias conquistas. “Ver o
filho tendo sucesso na edu-
cação, aprendendo, tendo
interesse em crescer na vida
acadêmica é muito impor-
tante pra mim”, citou a mãe.
Quem também se sentiu
muito satisfeita foi Patrícia
Marques, a mãe de uma das
alunas do 6° ano, que con-
siderou gratificante saber
que está conseguindo dire-
cionar sua filha no caminho
certo do conhecimento que
ela precisa.

A aluna do 9° ano do en-
sino fundamental Maria
Paula Reis, ao final da ceri-
mônia, sentiu-se muito or-
gulhosa e emocionada em
receber o carinho e o reco-
nhecimento de familiares
e amigos por seus esforços.
A menina não conseguia
descrever em palavras a fe-
licidade de poder autogra-
far um livro no qual há um
texto seu publicado. “Foi
uma experiência única”, fi-
nalizou a aluna.
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Novidades à vista! A FOLHA
DIRIGIDA está passando por um
processo de mudança em sua
editoria de Educação. A linha
editorial estará voltada para a
utilização de inovações tecnoló-
gicas aliadas aos métodos educa-
cionais. Como símbolo dessa
mudança, foi lançada a primei-
ra edição da Revista Inovação &
Educação. A equipe do jornal
esteve presente no Conselho
Estadual de Educação (CEE) para
conhecer as primeiras impres-
sões da comunidade acadêmica
a respeito dessa mudança.

O presidente do Conselho,
Antônio José Zaib, e seus con-
selheiros, acreditam que a edu-
cação no Brasil deve passar por
algumas tranformações positi-
vas nos próximos anos e que as
novas tecnologias serão as prin-
cipais aliadas nesse processo. “É
preciso investir mais em educa-
ção, tornar a educação mais di-
nâmica, numa educação que
inclua as pessoas dentro de todo

Conselheiros receberam a
Revista Inovação & Educação

CEE-RJ CEE-RJ CEE-RJ CEE-RJ CEE-RJ | Publicação marca nova linha editorial

Novo foco são as
inovações pedagógicas
com o uso de novas
tecnologias educacionais

o processo educacional”, ressal-
tou. Zaib destacou ainda o quan-
to é importante que os educado-
res em geral estejam qualifica-
dos para lidar com essa nova
tendência de utilizar essas tec-
nologias em sala de aula.

“Por mais que se tenha a tec-
nologia, o principal é a figura do
professor que usará essa tecno-
logia; as tecnologias poderão
sempre ser inovadoras, mas o
mais inovador tem que ser a
metodologia desse profissional
que mediará o mundo do alu-
no com o mundo do conheci-
mento para facilitar a aprendi-
zagem”, finalizou.

“Para nós é uma satisfação re-
ceber a nova revista da FOLHA
DIRIGIDA”, disse o conselhei-
ro José Carlos Portugal. O pro-
fessor Evaldo Bitencourt, conse-
lheiro pela cadeira da Undime
e secretário de Educação do
município de São Pedro d’Aldeia,
ressaltou a importância de se ter
um canal de comunicação espe-
cífico para falar sobre projetos
educacionais. “O nome inova-
ção vem trazer e despertar em
cada um de nós a constante
busca de inovar pra superação
dos grandes desafios da educa-
ção pública no Estado do Rio de
Janeiro.”

LETÍCIA SANTOS
leticia.santos@folhadirigida.com.br

Já estão abertas as inscrições
para vagas nos cursos oferecidos
pela Escola Técnica do Arsenal da
Marinha (Etam) no primeiro se-
mestre de 2017. Os interessados
poderão se inscrever até o dia 25
de dezembro. A taxa de inscrição
está fixada no valor de R$40, o
pagamento pode ser efetuado até
o dia 26 de dezembro.

As inscrições deverão ser feitas
pela internet, no site do Institu-
to Nacional de Seleções e Con-
cursos (Selecon), organizador do
concurso. Os interessados que não
têm acesso à internet poderão
realizar suas inscrições pessoal-
mente, diretamente no Instituto.
O atendimento é feito de segun-
da a sexta-feira, das 10h às 17h.

A Etam oferece cursos técnicos
em Eletrônica, Eletrotécnica, Es-
truturas Navais e Mecânica. Os
cursos terão duração de 18 me-
ses, e os alunos receberão alimen-
tação (café da manhã e almoço),
uniforme e Equipamento de Pro-
teção Individual (EPI), seguro de
acidentes pessoais e atendimento
médico e odontológico. Ao todo,
são oferecidas 15 vagas para cada
curso.

Os candidatos que estiverem
concorrendo a uma vaga destina-
da a deficientes físicos deverão,
caso sejam convocados para rea-
lizar matrícula, passar por exames

Inscrições abertas até
o dia 25 de dezembro

EEEEETTTTTAMAMAMAMAM     | Marinha oferece 60 vagas de nível técnico

Taxa está fixada em
R$40. Valor poderá ser
quitado até o dia
26 de dezembro

médicos complementares. Mais
informações sobre como o inscri-
to nessa modalidade deve proce-
der durante o concurso estão dis-
poníveis no edital.

O concurso será realizado em
uma única etapa, de caráter clas-
sificatório e eliminatório, que
consistirá em uma prova objeti-
va composta por 60 quaestões,
sendo 15 de Português, cinco de
Inglês, 20 de Matemática e 20 de
Física. A prova será aplicada no
dia 8 de janeiro de 2017, e terá
quatro horas de duração. No edital
do concurso é possível conferir o
conteúdo programático e os cri-
térios de pontuação das provas.

SERVIÇO
Inscrição online: www.selecon.org.br
Inscrição presencial: Avenida Almirante
Barroso, 63, Grupo 1.107, Rio de
Janeiro

O Ministério da Educação
(MEC) oferecerá cerca de 30 mil
vagas em cursos técnicos em todo
o país. A previsão é que as aulas
tenham início em instituições
públicas ainda este ano, no dia 20
de dezembro. As aulas serão ofe-
recidas pela Rede e-TEC Brasil e pelo
Programa de Formação Inicial em
Serviço dos Profissionais da Edu-
cação Básica dos Sistemas de En-
sino Público (Profuncionário). Os
cursos poderão ser feitos nas mo-
dalidades regular e a distência, e
terão duração de dois anos.

O objetivo da iniciativa é ofere-
cer uma oportunidade de se formar
em um curso de qualificação pro-
fissional a estudantes brasileiros.
Geraldo Andrade, diretor de Inte-
gração das Redes de Educação Pro-
fissionalizante e Tecnológica do Mi-
nistério da Educação, enfatiza que

MEC abrirá cerca de
30 mil vagas no país

PPPPPROFISSIONALIZANTEROFISSIONALIZANTEROFISSIONALIZANTEROFISSIONALIZANTEROFISSIONALIZANTE     |  Cursos iniciarão este ano

Vagas são para aulas
presenciais e a
distância, com duração
máxima de dois anos

essa oportunidade estimula os es-
tudantes a continuar firmes em seus
estudos. “Além de ser uma tendên-
cia dessa nova geração se adaptar
melhor às plataformas tecnológi-
cas de educação a distância, elas
também estão cada vez mais inte-
rativas na metodologia ensino-
aprendizagem”, declarou.

Instituições que desejam ofere-
cer cursos pela Rede e-TEC deve-
rão se cadastrar no Sistema Eletrô-
nico (Sistec). A lista de cursos a
serem oferecidos poderão ser con-
sultadas no Catálogo Nacional de
Cursos Técnicos, Catálogo Nacio-
nal de Cursos Superiores de Tecno-
logia e do Guia Pronatec de Cur-
sos de Formação Inicial e Conti-
nuada, publicados pelo MEC.

O MEC incentiva a formação de
profissionais que atuam em esco-
las brasileira de educação básica,
mas não são docentes por meio da
iniciativa Profuncionário. As moda-
lidades mais oferecidas são os cur-
sos técnicos em alimentação esco-
lar, infraestrutura escolar, multimei-
os didáticos e secretaria escolar.
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Prêmio 1
Já estão abertas as inscrições para
o 2º Prêmio Rio de Literatura, uma
parceria entre a Fundação Ces-
granrio e a Secretaria de Estado
de Cultura que objetiva reconhe-
cer a qualidade da produção lite-
rária nacional.

Os autores dos livros selecionados
serão premiados, cada um, com R$
100 mil.  O prazo se estende até o
dia 12 de dezembro, no site
cultural.cesgranrio .org.br/premio-
rio-de-literatura-2016/.

Prêmio 2
O CAU/RJ e o IAB RJ uniram forças
para estimular a produção de pro-
jetos de conclusão de curso de qua-
lidade na área que arquitetura e ur-
banismo.

Assim nasceu o concurso “Arquite-
tos do Amanhã do IAB/RJ”, acesso
para o prêmio “Grandjean de Mon-
tigny” do CAU/RJ, que levará um
estudante carioca para conhecer a
arquitetura de Paris.

As inscrições devem ser efetuadas até
esta sexta, 2, no site www.iabrj.org.br/
Amanha2016.htm.

HaQathon Quantum
Neste fim de semana, de 2 a 4 de de-
zembro, Curitiba sediará o HaQathon
Quantum, evento que reunirá 60 uni-
versitários e jovens com perfil empre-
endedor na Universidade Positivo.

O evento, criado pelo trio Vinicius Grein,
Thiago Miashiro (foto) e Marcelo Reis,
conquistou, este ano, o apoio do Goo-
gle Business Group Curitiba, criado pela
Google com o propósito global de co-
nectar, informar e inspirar pessoas.

A competição objetiva debater e criar
soluções inteligentes sobre tecnologia
e mobilidade, que poderão ser aplica-
das no relacionamento da marca de
tecnologia com o consumidor final da
Quantum.

São esperados estudantes e profissio-
nais das áreas de engenharia, design,
programação, administração, marketing
e publicidade.

Mais informações:
haqathon.meuquantum.com.br

DÉBORA THOMÉ
debora.thome@folhadirigida.com.branotações
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• O Colégio Mopi receberá,
nestas quinta, 1º, na unidade
Itanhangá, e sexta, 2, na unidade
Tijuca, políticos e representantes
para a apresentação do projeto
pedagógico “Corrupção: o início, o
fim e o meio”, desenvolvido ao
longo do ano por alunos dos
ensinos fundamental e médio,
que receberão as propostas
elaboradas pelos alunos a fim de
sugerir que medidas de combate
a crimes cheguem às autoridades
de esfera nacional e
internacional, como Planalto,
Senado, Câmara, Organização
das Nações Unidas (ONU), e se
tornem ações concretas.

• O Brasil foi o maior destaque do
novo estudo do IMD sobre
desenvolvimento, atração e
retenção de talentos, subindo 12
posições, para o 45º lugar, no
“Ranking Global de Talentos”, que
avalia a capacidade dos países de
atender às necessidades
corporativas. O relatório, anual, é
resultado de uma pesquisa em
profundidade com milhares de
executivos em 61 países.

EEEEENEMNEMNEMNEMNEM 20 20 20 20 201111166666     | Exames serão no sábado, 3, e domingo, 4, às 13h

Os estudantes que realiza-
ram as provas do Exame Naci-
onal do Ensino Médio (Enem)
em novembro e os que reali-
zarão neste fim de semana
poderão consultar as notas a
partir do dia 19 de janeiro. A
metodologia usada na corre-
ção do Enem é chamada TRI
(Teoria de Resposta ao Item),
onde são avaliados também
quantas respostas difíceis e fá-
ceis o aluno acertou.

A correção do exame enten-
de que um candidato que acer-
tou uma aquestão difícil em
uma sequência de fáceis pode
tê-lo feito ao acaso. Participan-
tes com o mesmo número de
acertos total podem ter uma
nota final bem diferente, já
que ela é a soma entre o perfil
das respostas de cada um com
o grau de dificuldade de cada
questão.

Após a divulgação das notas

do Enem, os estudantes podem
participar das seleções para as
vagas de cursos de graduação
nas universidades públicas de
todo o país feita pelo Sistema
de Seleção Unificada (SiSu). As
inscrições, que abrem duas ve-
zes por ano, sendo a primeira

em janeiro e a segunda em
julho, são feitas exclusivamen-
te pela internet, na página ofi-
cial do programa. Para se ins-
crever, é obrigatório ter feito o
Enem no ano anterior e não ter
zerado a prova de Redação. To-
das as instituições federais par-
ticipantes oferecem acesso por
cotas.

Outra opção de utilizar a
nota do Enem como ingresso
no nível superior é o Fundo de
Financiamento Estudantil
(Fies), que financia cursos su-
periores não gratuitos. Durante
o curso, o estudante deve pa-
gar, a cada três meses, o valor

máximo de até R$150, referen-
te ao pagamento de juros in-
cidentes sobre o financiamen-
to. Após a conclusão do curso,
o estudante terá 18 meses de
carência para começar a pagar
o financiamento. Nesse perí-
odo, deve continuar pagando,
a cada três meses, o valor de até
R$150, referente aos juros que
incidem sobre o financiamen-
to. Encerrado o período de ca-
rência, o financiamento pode
ser pago pelo estudante em até
três vezes o período financia-
do do curso.

Podem participar os estudan-
tes que fizeram o Enem a par-
tir do ano de 2010, e tenham
obtido média aritmética das
notas nas provas igual ou su-
perior a 450 pontos, nota na
Redação superior a zero e com-
provem renda familiar men-
sal bruta per capita de até três
salários mínimos.

Notas serão divulgadas em 19 de janeiro

O exame discursivo do Ves-
tibular Estadudal 2017 será apli-
cado no dia 11 de dezembro. A
prova é a segunda fase do vesti-
bular que reúne vagas para os
cursos de graduação na Univer-
sidade do Estado do Rio de Ja-
neiro (Uerj) e da Fun-
dação Centro Univer-
sitário Estadual da
Zona Oeste (Uezo)
além de acesso ao Cur-
so de Formação de
Oficiais da Academia
de Bombeiro Militar
D. Pedro II, do Corpo
de Bombeiros Militar
do Estado do Rio de Ja-
neiro (ABM D.Pedro
II/CBMERJ).

Os vestibulandos se-
rão submetidos a duas
provas específicas de
acordo com o curso
pretendido, mais uma
prova de Português
Instrumental e Reda-
ção. A avaliação dis-
cursiva somará 80
pontos; a nota obtida
pelo estudante no pri-
meiro ou no segundo

Segunda fase do vestibular
acontece no próximo dia 11
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Notas finais serão
divulgadas em datas
diferenciadas, de
acordo com a instituição

exame de qualificação será
acrescida à nota alcançada nes-
ta etapa. Os candidatos que
atingiram o conceito A, rece-
berão 20 pontos. Quem alcan-
çou o conceito B, receberá 15
pontos, e quem alcançou os
conceitos C e D, receberá 10 e
5 pontos, nesta ordem.

A prova será aplicada às 9
horas, nos locais indicados no
cartão de confirmação de ins-
crição. Nesse mesmo dia será

Será aplicada neste fim de
semana, dias 3 e 4, a segunda
edição do Enem 2016. A reapli-
cação do exame é motivada pelo
adiamento das provas em locais
que estavam ocupados como
forma de protesto à Prosposta de
Emenda à Constituição, PEC 55.
A nova realização do Enem será
feita em 165 municípios e 418
locais de prova, e atinge 277.624
estudantes.

Os cartões de confirmação de
inscrição estão disponíveis para
consulta desde o dia 22 de no-
vembro. No documento, o can-
didato encontra informações
referentes ao número de inscri-

Provas serão aplicadas no
fim de semana para 277 mil
Todos os participantes
do exame deste ano
conhecerão suas notas
no dia 19 de janeiro

ção, data, local e horário das pro-
vas e opção de Língua Estrangei-
ra. A visualização pode ser feita
na “Página do Participante”, no
site do Inep ou no aplicativo do
Enem, disponível para downlo-
ad nas plataformas Android, iOS
e Windows Phone. Não é neces-
sário apresentar o cartão de con-
firmação no dia do Exame, bas-
ta estar com documento oficial
original com foto caneta esfero-
gráfica de tinta preta, fabricada
em material transparente.

Os portões serão abertos às 12h
e fechados, pontualmente, às
13h,  horário de Brasília. É reco-
mendado que os candidatos
compareçam ao local de prova
antes do dia da aplicação para
evitar atrasos e imprevistos. No
dia 3, primeiro dia de prova, os
estudantes terão quatro horas e
meia para responder a 90 ques-

tões de Ciências Humanas e suas
Tecnologias e Ciências da Natu-
reza e suas Tecnologias. Já no dia
4, segundo dia de prova, eles te-
rão cinco horas e meia para res-
ponder a questões de Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias, Ma-
temática e suas Tecnologias e
elaborar uma Redação a partir de
tema proposto pela banca.

Todos os participantes pode-
rão consultar suas notas a par-
tir do dia 19 de janeiro. O Enem
é a principal de forma de ingres-
so nas universidades públicas de
todo o país, por meio do Siste-
ma de Seleção Unificada (SiSu)
e nas faculdades privadas, por
meio do Programa Universida-
de para Todos (ProUni). Além
disso, o Exame é requisito para
conseguir financiamento estu-
dantil pelo Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies).

divulgado no site da Uerj o
padrão de respostas. O resulta-
do final para alunos interessa-
dos em igressar nos cursos da
Uerj será divulgado a partir do
dia 18 de dezembro. A verifica-
ção do resultado para as vagas da
Uezo estará disponível a partir
do dia 18 de fevereiro de 2017.
Já os inscritos para as vagas do
CBMERJ poderão fazer suas ve-
rificações ainda este ano, no dia
23 de dezembro.

sem censura

Aconteceu no Boulevard Olímpico, no Pier
Mauá, na Cidade do Rio de Janeiro, entre os dias
24 e 27 de novembro, o I Salão Carioca do Li-
vro – LER.

A programação que se estendeu, diariamen-
te, das 10 às 21 horas foi muito variada. Mesas
redondas, bate-papos, oficinas com autores,
exposições interativas, oficinas de escrita, es-
paços infantis para incentivar o hábito da lei-
tura, apresentações teatrais de clássicos da li-
teratura, declamação de poesias, esquinas com
espaços para lançamento de livros, encontros
com blogueiros, área destinada a saraus aber-
tos à participação do público, salão do livro com
estandes de livrarias e editoras, área destina-
da aos sebos e aos livros digitais, apresenta-
ções de curtas-metragens que têm a literatura
e a diversidade como temas. Tudo isto e muito
mais, foi oferecido ao público de todas as ida-
des, com acesso gratuito.

Havia, ainda, outros espaços. O “Paginário”,
coletivo de arte urbana com um mural com
centenas de páginas de autores de todos os
continentes, com textos em diversos idiomas
misturados aos de língua portuguesa. A expo-
sição “Ler é todo lugar”, com fotografias de
pessoas das mais variadas etnias e idades len-
do livros, IPADS, Kindles em diferentes luga-
res, e “livros para vestir”. A “Gibizeira”, uma
grande feira de quadrinhos.

Havia, também, uma área de convivência,
com food trucks e quituteiras da região, além
de bancos em formato de livros, minibiblio-
tecas e personagens de grandes clássicos da li-
teratura circulando para animar o público pre-
sente.

O I Salão Carioca do Livro teve o patrocínio
da Prefeitura do Rio de Janeiro, do Ministério
da Cultura, Funarte, Ceg e Secretaria de Cultu-
ra do Estado do Rio de Janeiro, e como não
poderia deixar de ser, da Fundação Cesgranrio.
Contou, também, com o apoio da Rede Glo-
bo, Canal Futura, Sindicato Nacional dos Edi-
tores do Livro, Câmara Brasileira do Livro, Ins-
tituto Cidade Viva, Imã Editorial, Publishnews,
Revista Piauí, Pier Mauá e Produção da Base
Eventos.

O evento transformou o Boulevard Olímpi-
co no Boulevard Literário.

Milhares de pessoas desfrutaram desse ex-
traordinário evento que passará, seguramente,
a fazer parte do calendário cultural da Cidade

Boulevard Literário
TEREZINHA SARAIVA*

do Rio de Janeiro.
A Fundação Cesgranrio que vem se destacando

no cenário cultural do Rio, por oferecer à po-
pulação inúmeros eventos, teve três espaços
dedicados a diferentes atividades, muitas de-
las ligadas à dramaturgia, para lembrar a cor-
relação entre teatro e literatura.

No “Jardim Literário”, atores ligados à poe-
sia ou à literatura interpretaram poemas. Após
a declamação, era explicado ao público, a vi-
são pessoal do texto lido ou declamado. Poe-
tas presentes que quisessem mostrar seu tra-
balho, no Jardim Literário, viram e ouviram seus
versos declamados pelos atores.

Outra atração do “Jardim Literário” foi a ofi-
cina de poesias repentistas. Os 50 melhores
textos receberão, como prêmio, um livro pu-
blicado pela Fundação Cesgranrio.

No espaço “Literatura em Cena” aconteceram
duas apresentações teatrais, por dia, de clássi-
cos da literatura: “O alienista”, “Memórias de
um sargento de Milícias”, “O Cortiço”, “O ho-
mem que sabia javanês”, “Dom Quixote” e
“Memórias Póstumas de Brás Cubas”.

A Academia Brasileira de Letras se fez pre-
sente na programação do Espaço Cesgranrio
falando sobre a arte de escrever os mais varia-
dos estilos. Os Acadêmicos Arnaldo Niskier,
Antônio Torres, Carlos Nejar, Domício Proen-
ça, Antônio Carlos Secchin falaram sobre a arte
de escrever crônicas, contos, poesias, roman-
ces e, os contos de Clarice Lispector.

Além dos Acadêmicos, participaram do Es-
paço, os novelistas Claudia Souto e Daniel
Berlinsky, o roteirista Hugo Moss, as dramatur-
gas Karen Acioly e Carla Faour.

Durante o Salão, a Fundação Cesgranrio lan-
çou os novos editais do Prêmio Rio de Litera-
tura Cesgranrio.

A Cidade do Rio de Janeiro, polo cultural do
Brasil, foi palco, no período de 24 a 27 de no-
vembro de 2016, de um grande evento cultu-
ral. Com a parceria e o apoio de várias insti-
tuições públicas e privadas, foi possível orga-
nizar e fazer acontecer o I Salão Carioca do Livro,
marcado pela determinação, conhecimento,
criatividade, paixão pela cultura dos que o or-
ganizaram, e pela emoção e aplauso do públi-
co que se encantou com todas as atrações que
lhe foi possível viver e conviver.

*Educadora

O ensino no Brasil tem recebido diversas ten-
tativas de mudança nos últimos tempos. De re-
formas legais até mudanças de infraestrutura, o
cenário educacional vem buscando se adequar ao
tempo presente, em tecnologia, demanda merca-
dológica e, acima de tudo, à capacidade atualiza-
da do aprendizado.

Há alguns anos, a Sistema Firjan, órgão que
engloba as cinco organizações Sesi, Senai, IEL, Firjan
e CIRJ, todas focadas no desenvolvimento da in-
dústria, organizou um estudo em todo o país cujo
objetivo era prever as perspectivas do uso da tec-
nologia nas salas de aula nos próximos cinco anos.

O trabalho intitulado “As Perspectivas Tecno-
lógicas para o Ensino Fundamental e Médio Bra-
sileiro de 2012 a 2017: Uma Análise Regional do
NMC Report” foi realizado em 2012, com previ-
são até 2017, reuniu 30 especialistas em educa-
ção. Ele elencou de que formas a tecnologia esta-
ria cada vez mais presente na sala de aula e com
maior papel educacional, mesmo fora dela.

Os resultados não podiam ser mais “conectados”.
Os próprios alunos já mostram uma forma de apren-
der que está ligada ao digital, à interdisciplinari-
dade, à interação. Essa é a característica da geração
no que tange ao aprendizado. É preciso abandonar
moldes do século XIX, e se atualizar.

A prova disso é que muitos cursos já ao menos
mesclam práticas EAD - isso quando não são com-
pletamente realizados de forma digital. Isso co-
loca no quadro reflexivo outra questão, a de como
os educadores e demais profissionais ligados à
educação, estão se utilizando dessa tendência do
aprendizado para alavancar suas carreiras, inclu-
sive começando o ano de 2017 com alternativas
profissionais que lhes permitam crescimento.

Como o empreendedorismo é o zeitgeist de
nossa geração, termo alemão que significa o con-
junto do clima intelectual e cultural do mundo
numa certa época, não seria de se espantar que
empreender na educação, nos dias atuais, esteja
tão ligado à tecnologia.

Mercado de educação 2017: qual a
tendência?

RICARDO ALTHOFF*

Usar a familiaridade do nativo digital com os
dispositivos móveis, computadores e a própria
internet é um importante guia para entender qual
a plataforma ideal de atuação empreendedora que
vai dialogar com o principal público alvo do se-
tor: o próprio aluno.

As plataformas de ensino e reforço online são,
sem dúvida, uma alternativa empreendedora para
educadores que queiram ampliar sua renda, ini-
ciando sua própria escola na web. A ideia é trocar
o ensino puro, pela administração de plataformas
que já contam com apoio educacional competen-
te e que possam ser garantidas pelo administra-
dor, dado seu know how. Isso permite o educador
lucrar em uma área que lhe é familiar, sem preci-
sar atuar como professor, tendo uma forma para-
lela de renda, totalmente desvinculada de uma
marca ou instituição. Uma marca própria.

Além disso, montar a própria empresa em cima
de uma plataforma sólida permitiria a esse em-
preendedor ampliar seu renome como educador.
Outra vantagem é a do uso de uma estratégia par-
ticular, independente dos modelos de ensino pri-
vado existentes, onde ele seria apenas mais um
funcionário.

Os alunos ganham sempre, principalmente pelo
diálogo em seu universo. Mas, muito além, pela
primeira vez o educador também ganha de ver-
dade, já que não está subordinado à verbas gover-
namentais ou a uma parcela salarial de uma es-
cola particular que lucra muito mais do que ga-
nha um professor.

O ano de 2017 começa com tendências que re-
presentam adaptação real ao século XXI. O jeito
de educar mudou e é possível que os educadores
não fiquem para trás dessa vez. Através de uma
resposta ativa à sua área e aos alunos dessa gera-
ção digital, o espírito empreendedor pode, enfim,
tomar a área da educação e mudar o jogo para edu-
cadores de todo o país.

*CEO da Seu Professor Empreendedor & Negócios
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Na Região Metropolitana
do Rio, vagas para todos os níveis,

com estabilidade e até R$3.973

TANGUÁ

Localizada na Região Metro-
politana do Rio de Janeiro,
próximo a Rio Bonito e Ita-

guaí, a cidade de Tanguá tem con-
curso aberto para 84 vagas. Além
do bom quantitativo, há outros
motivos que tornam a oportuni-
dade uma boa opção. Fabrício
Viana, presidente da comissão,
esclarece que apesar de no edi-
tal não constar formação de ca-
dastro de reserva, todos os apro-
vados formarão uma fila de es-
pera, para o caso de novas vagas.
“Até porque o concurso tem va-
lidade de dois anos, que podem

chegar a quatro. Se precisarmos
de pessoal nesse período, convo-
caremos os aprovados desta se-
leção. Então, a expectativa é de
que sejam contratadas mais pes-
soas do que o previsto”.

Essa possibilidade é ainda mais
provável no caso dos professores,
já que novas escolas estão sendo
construídas em Tanguá. “Quando
elas estiverem prontas, precisare-
mos, claro, de mais docentes.
Além de que a maior carência da
prefeitura hoje é no magistério”.
E essa carência de pessoal não é
por falta de verba. Fabrício observa
que a prefeitura, apesar da crise,
tem conseguido se manter está-
vel. “Nós estamos pagando todos

os salários em dia, felizmente.
Mesmo quando entrarem os no-
vos servidores, a questão orçamen-
tária não será um problema, já que
tudo isso já estava planejado”.

Além de uma maior possibili-
dade de contratação - já que devem
surgir mais vagas - e dos salários
pagos em dia, os servidores con-
tam com outra vantagem: a possi-
bilidade de crescimento. Segundo
Fabrício, além do plano de cargos,
os servidores ainda têm a chance
de realizar cursos, mestrado, dou-
torado, com o financiamento da
prefeitura. “Mas para isso, é preci-
so passar por uma avaliação, para
que seja definido se o funcionário
terá direito ou não ao benefício”.

Diante de tantos atrativos, os
interessados em funções como
guarda municipal e agente de trân-
sito poderão se lamentar por não
haver neste concurso vagas para
eles. Mas Fabrício tem para eles
uma boa notícia: “Neste edital nós
não disponibilizamos vagas para
esses cargos porque a demanda não
nos foi repassada, mas o último
concurso já tem bastante tempo,
não está mais em validade”. Ele
explicou que apesar de a cidade,
por ser pequena, não necessitar de
tantos guardas e agentes de trân-
sito, caso muitos desses profissi-
onais se aposentem, terá de ser
aberta uma nova seleção. “Mas isso
ainda não está em pauta”.

Não está em pauta, mas talvez
não demore muito para entrar.
“Para que seja aberta outra seleção
para guardas municipais e agentes
de trânsito, nós precismos que haja
essa demanda, mas como o con-
curso sofreu atrasos, pode ser que
essas vagas já até existam”. O atra-
so a que Fabrício se refere aconte-
ceu por conta da greve bancária. A
princípio, as provas seriam aplica-
das ainda este ano, mas por conta
de dificuldades na geração de bo-
letos, as avaliações tiveram que ficar

para o ano que vem”.
Mas o atraso tem seu lado posi-

tivo: mais tempo para estudar. Tem-
po que deve ser bem aproveitado
na preparação, já que as vagas,
além de poderem aumentar de nú-
mero, vêm com todos esses bene-
fícios anexos. E quem souber oti-
mizar esse período de preparação
garantirá um emprego tão atrati-
vo quanto esses na prefeitura. Se
dependesse de Fabrício, a lista de
aprovados seria formada por pes-
soas dispostas a realizar seus tra-
balhos e esforçadas. “Mas como se
trata de concurso público, eu não
tenho que querer nada”, brinca.

Mesmo não podendo escolher,
o presidente da comissão espera
que os novos servidores traba-
lhem da melhor forma possível,
para que a prefeitura caminhe
para a frente, e garante que a pro-
gressão é fruto da participação de
todos os funcionários. “Espero
que os aprovados estejam enga-
jados neste mesmo objetivo: o de
manter o serviço de qualidade”.

Fabrício aproveita para deixar
uma mensagem aos candidatos:
“Espero que venham com essa
determinação de colaborar com
o crescimento da prefeitura”. E
completa: “Todos serão muito
bem recebidos”.

INSCRIÇÕES VÃO
ATÉ O PRÓXIMO DIA 18

Os interessados em disputar
uma das 84 vagas oferecidas pela
Prefeitura de Tanguá têm até 18
deste mês para realizar a inscri-
ção. A cidade está localizada na
Região Metropolitana do Rio,
próximo a Itaboraí e Rio Boni-
to. Para se candidatar, é preciso
acessar o site da MS Concursos,
organizadora, e pagar a taxa, de
R$60 - para nível fundamental
-, R$70 - para médio e médio/
técnico - ou R$100 - para gradu-
ados. A estabilidade empregatí-
cia é garantida por conta do re-
gime estatutário. O concurso será
válido por dois anos, prorrogá-
veis por igual período.

A oferta contempla todos os
níveis de escolaridade, com re-
munerações variando entre
R$996,43 e R$3.973,45, inclu-
indo o auxílio-alimentação, de
R$100. Além desse benefício,
haverá outros adicionais - como
os de periculosidade, insalubri-
dade ou por serviço extraordiná-
rio -, para alguns cargos. A ava-
liação será feita por meio de pro-
vas objetivas (marcadas para 22
de janeiro e compostas por 20,
30 e 40 questões, respectivamen-
te, para 1º, 2º e 3º graus) e aná-
lise de títulos (apenas para quem
concorrer às vagas de professor).

Das 84 vagas, 39 são destina-
das ao magistério. Dessas, 22
são para docentes de nível mé-
dio na modalidade Normal ou
Formação de Professores. Esses
profissionais ministrarão aulas
no Ensino Fundamental (8 va-
gas) e Infantil (14 vagas), am-
bos com remuneração de
R$1.428,04 para 22 horas sema-
nais de trabalho. Já para o ma-
gistério médio, há 17 oportuni-
dades, para áreas de conheci-
mento como Artes, Ciências,
Educação Física e mais. Neste
caso, a exigência é de graduação
específica. A remuneração será
de R$1.704,72 - já contando com
o auxílio-alimentação - com
carga de 14 horas-aula.

Além das vagas para professo-
res, há oportunidades para ou-
tros profissionais. No nível fun-
damental, as chances são para
agente administrativo, auxiliar
de consultório dentário e moni-
tor de alunos, todos com remu-
nerações de R$996,43. No nível
médio/técnico, as vagas são para
técnicos agrícola, de enferma-
gem e de laboratório, com remu-
nerações de até R$1.228,83. Para
os graduados, os cargos são de
assistente social, contador, far-
macêutico, engenheiro civil, mé-
dico, fiscal de tributos, psicólo-
go, sanitarista e terapeuta ocu-
pacional, com remunerações po-
dendo chegar a R$3.973,45.

JULIANA RECHE
juliana.reche@folhadirigida.com.br
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