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Está em pauta concurso para a agente, inspetor e analista da Comissão
de Valores Mobiliários (CVM), no Rio. Para presidente do sindicato,
não há como seleção não ser autorizada pelo governo. Páginas 4 e 12

CVM: concurso no
Rio para 2º e 3º graus

Marinha abriu concurso para fuzileiros navais. A oferta é de 1.300 vagas. Podem concorrer jovens do sexo
masculino, com ensino médio completo e idade entre 18 e 21 anos. Salário Inicial, após o curso de formação, é
de R$1.478. As inscrições começam no dia 2 de março. Saiba cono concorrer a uma oportunidade. PÁGINA 11

INSCRIÇÕES COMEÇAM NO PRÓXIMO DIA 2

MARINHA: 1.300 VAGAS
PARA FUZILEIRO. 2º GRAU

SAIU NOVO CONCURSO NA ÁREA MILITAR

Candidatos a técnico judiciário do TRF-RJ podem resolver, nesta edição, teste especial de Raciocínio Lógico-Matemático. PÁGINA 8

Técnico do TRF-RJ: novo teste
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Portas abertas
Na falta dos concursos estaduais
- a única exceção foi o de oficiais
da PM, questionado na Justiça -,
os concurseiros residentes no
Estado do Rio de Janeiro não
podem perder a esperança de
ingressar em breve no serviço
público, garantindo estabilidade
e boa remuneração. Página 6

Governo federal tem saldo de
20 mil vagas para contratações
Governo federal tem saldo de 21.298 vagas efetivas, sendo 1.394 para a
substituição de terceirizados, que sobraram dos orçamentos de 2015 e 2016. Página 4

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) já se mobiliza para abrir concurso para técnico e analista judiciários.
Organizadora deverá ser escolhida já no próximo mês. Já o Tribunal Regional do Trabalho do Rio (TRT-RJ) quer abrir seleção para a
área de apoio. O Tribunal Superior do Trabalho (TST) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também vão abrir concursos. PÁGINAS 7 A 9

OPORTUNIDADES TAMBÉM PARA O NÍVEL SUPERIOR

ÁREA JUDICIÁRIA:
NÍVEL MÉDIO. ATÉ R$8.535

VAGAS PARA O TRE-RJ E OUTROS TRIBUNAIS

UFF: 113 vagas
na área de apoio
só até dia 20
Encerram-se na próxima segunda,
dia 20, as inscrições do concurso
para a Universidade Federal Flumi-
nense (UFF). São 113 vagas em car-
gos de 1º, 2º e 3º graus. Iniciais de
R$2.292 a R$4.326. 

Guarda de
Macacu: oferta
de 150 vagas
Prosseguem até o dia 5 de mar-
ço as inscrições do concurso para
a Guarda Municipal de Cachoei-
ras de Macacu. Escolaridade:
nível médio. Ambos os sexos.
Inicial de até R$1.355. 

Silva Jardim:
104 vagas e até
R$4.448
A Prefeitura de Silva Jardim recebe
inscrições, até 2 de março, no
concurso para 104 vagas em di-
versos cargos dos níveis funda-
mental, médio,médio/técnico e
superior. 

Área de enfermagem-RJ:
883 vagas para 2º e 3º graus

Marinha (Hospital Marcílio Dias e Policlínica Nossa Senha da Gloria) e a prefeitura de Duque de Caxias programam a
abertura de concursos para um total de 883 vagas de auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiro. PÁGINAS 6 E 10

IBGE: 80 mil vagas. 1º, 2º e 3º graus
IBGE programa a abertura de concurso para 80 mil vagas de recenseador, agente censitário e outros cargos. PÁGINA 3
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Aprendizes:
inscrições para
1.240vagas
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AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO: Formação completa de Nível Funda-
mental, realizada em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educa-
ção; e Experiência profissional de, no mínimo, doze meses em área
Administrativa.

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO: Formação completa de Nível Mé-
dio Profissionalizante de Técnico em Administração, realizado em Ins-
tituição reconhecida pelo Ministério da Educação, ou Ensino Médio
completo, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Edu-
cação, mais comprovação de experiência profissional de, no mínimo,
doze meses em área Administrativa.

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: ANATOMIA E NECROPSIA: For-
mação completa de Nível Médio Profissionalizante na área de Anato-
mia Humana e Necropsia, realizado em Instituição reconhecida pelo
Ministério da Educação ou Ensino Médio completo mais Curso Técni-
co na área de Anatomia Humana e Necropsia, realizados em Instituição(ões)
reconhecida(s) pelo Ministério da Educação; e Registro no Órgão Fis-
calizador competente, se for o caso, e comprovação de regularidade.

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: FÍSICA: Formação completa de
Nível Médio Profissionalizante na área de Física, realizado em Institui-
ção reconhecida pelo Ministério da Educação ou Ensino Médio com-
pleto mais Curso Técnico na área de Física, realizados em Instituição(ões)
reconhecida(s) pelo Ministério da Educação; e Registro no Órgão Fis-
calizador competente, se for o caso, e comprovação de regularidade.

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: INFORMÁTICA: Formação com-
pleta de Nível Médio Profissionalizante na área de Informática, realiza-
do em Instituição reconh ecida pelo Ministério da Educação, ou
Ensino Médio completo mais Curso Técnico na área de Informática,
realizados em Instituição(ões) reconhecida(s) pelo Ministério da Edu-
cação; e Registro no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e
comprovação de regularidade.

TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: Formação completa
de Nível Médio Profissionalizante na área de Tecnologia da Informa-
ção, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educa-
ção, 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 Fis-
calizador competente, se for o caso, e comprovação de regularidade.

TÉCNICO EM ARQUIVO: Formação completa de Nível Médio Profissi-
onalizante de Técnico em Arquivo, realizado em Instituição reconheci-
da pelo Ministério da Educação, ou Ensino Médio completo mais Curso
Técnico em Arquivo, realizados em Instituição(ões) reconhecida(s) pelo
Ministério da Educação; e Registro no Órgão Fiscalizador competen-
te, se for o caso, e comprovação de regularidade.

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA: Formação completa de Nível Médio
Profissionalizante de Técnico em Eletromecânica, realizado em Insti-
tuição reconhecida pelo Ministério da Educação, ou Ensino Médio completo
mais Curso Técnico em Eletromecânica, realizados em Instituição(ões)
reconhecida(s) pelo Ministério da Educação; e Registro no Órgão Fis-
calizador competente, se for o caso, e comprovação de regularidade.

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

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

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

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

de Graduação em Engenharia Elétrica, realizado em Instituição reco-
nhecida pelo Ministério da Educação; e Registro no Órgão Fiscalizador
competente, se for o caso, e comprovação de regularidade.

MÉDICO/ÁREA: CARDIOLOGIA: Formação superior completa em
Curso de Graduação em Medicina, realizado em Instituição reco-
nhecida pelo Ministério da Educação; e Conclusão de Residência
Médica em Cardiologia, reconhecida pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou apresentação de Título de Especialista em
Cardiologia, emitido por Sociedade Médica Conveniada da Associ-
ação Médica Brasileira, ou Conclusão de Curso de Especialização
em Cardiologia, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministé-
rio da Educação; e Registro no Órgão Fiscalizador competente, se
for o caso, e comprovação de regularidade.

MÉDICO/ÁREA: GERIATRIA: Formação superior completa em Cur-
so de Graduação em Medicina, realizado em Instituição reconheci-
da pelo Ministério da Educação; e Conclusão de Residência Médi-
ca em Geriatria, reconhecida pela Comissão Nacional de Residên-
cia Médica, ou apresentação de Título de Especialista em Geria-
tria, emitido por Sociedade Médica Conveniada da Associação Mé-
dica Brasileira, ou Conclusão de Curso de Especialização em Geri-
atria, 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: ORTOPEDIA: Formação superior completa em Curso
de Graduação em Medicina, realizado em Instituição reconhecida
pelo Ministério da Educação; e Conclusão de Residência Médica
em Ortopedia, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência
Médica, ou apresentação de Título de Especialista em Ortopedia,
emitido por Sociedade Médica Conveniada da Associação Médica
Brasileira, ou Conclusão de Curso de Especialização em Ortope-
dia, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educa-
ção; e Registro no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso,
e comprovação de regularidade.

MÉDICO VETERINÁRIO: Formação superior completa em Curso de
Graduação em Medicina Veterinária, realizado em Instituição reconhe-
cida pelo Ministério da Educação; e Registro no Órgão Fiscalizador
competente, se for o caso, e comprovação de regularidade.

NUTRICIONISTA: Formação superior completa em Curso de Gradua-
ção em Nutrição, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério
da Educação; e Registro no Órgão Fiscalizador competente, se for o
caso, e comprovação de regularidade.

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

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

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

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Formação superior completa em Curso
de Graduação em Letras, realizado em Instituição reconhecida pelo
Ministério da Educação; ou Formação superior completa em Curso
de Graduação em Secretariado Executivo Bilingue, realizado em
Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e Registro no
Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e comprovação de
regularidade.

TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS: Formação superior com-
pleta em Curso de Graduação em Pedagogia, realizado em Insti-
tuição reconhecida pelo Ministério da Educação; ou - Formação
superior completa em Curso de Graduação em Licenciaturas, re-
alizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e
Registro no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e com-
provação de regularidade.

Veja quadro de cargos e requisitos do concurso da UFFOferta é de
113 vagas, mas 213
aprovados devem
ser aproveitados

ÁÁÁÁÁREAREAREAREAREA    ADMINISADMINISADMINISADMINISADMINISTRATRATRATRATRATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA     | Destaques do consurso da UFF são auxiliar e assistente administrativos, de 1º e 2º graus

UFF: todos os níveis, só até segunda

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br

Inscrições: www.coseac.uff.br

Assistente fala sobre atribuições

IFRJ divulga notas da objetiva
ÁÁÁÁÁREAREAREAREAREA    DEDEDEDEDE    APOIOAPOIOAPOIOAPOIOAPOIO     | Resultado disponível na FOLHA DIRIGIDA Online

Últimos dias para garantir
participação no concurso da
Universidade Federal Fluminen-
se (UFF): as inscrições encer-
ram na próxima segunda-fei-
ra, 20, no site da Coseac/UFF
(organizadora). São oferecidas
113 vagas na área administra-
tiva, em cargos de todos os ní-
veis, com remunerações inici-
ais de R$2.292,69 (fundamen-
tal), R$2.752,81 (médio e
médio/técnico) e R$4.326,21
(superior). Os selecionados
serão contratados pelo regime
estatutário (estabilidade), ha-
vendo previsão de convocações
extras e de ganhos adicionais.

Os cargos com maior desta-
que do concurso são assisten-

te e auxiliar administrativos,
com 70 vagas de nível médio
e 11 de nível fundamental, res-
pectivamente. Ambos as fun-
ções exigem experiência de pelo
menos um ano na área admi-
nistrativa, dispensável, no pri-
meiro caso, para quem tem
curso profissionalizante de
Técnico em Administração.

Os interessados poderão op-
tar ainda por sete vagas no
nível médio/técnico, em car-
gos como técnico de labora-
tório (várias áreas) e técnico
em tecnologia da informação,
e 25 no nível superior, distri-
buídas por arquivista, conta-
dor, engenheiro civil e outros.
Como vem sendo informado,
deverão ser chamados mais
aprovados do que o quanti-
tativo previsto em edital, du-
rante o prazo de validade, de
dois anos, podendo dobrar,
de acordo com a pró-reitora

de Gestão de Pessoal substi-
tuta da universidade. Segun-
do ela, todos os aprovados
para assistente e auxiliar ad-
ministrativosque constarem
no resultado final do concur-
so, 213 ao todo, deverão ser
convocados.

Para inscrever-se é preciso
pagar a taxa, de R$70 (nível
fundamental), R$85 (médio
e médio/técnico) ou R$110
(superior). Haverá prova
objetiva e redação, marcadas
para 2 de abril, para os car-
gos dos níveis médio e mé-
dio/técnico, e 9 do mesmo mês,
para os dos nível fundamen-
tal e superior. Além de Nite-
rói e Macaé, as vagas são para
trabalhar em Angra dos Reis,
Nova Friburgo, Petrópolis e
Volta Redonda.

Você sabe quais são as princi-
pais atribuições dos assistentes
administrativos da Universida-
de Federal Fluminense (UFF)?
Provavelmente, não. Tal função
pode ser considerada como a
principal do atual concurso, por
conta do número de vagas reser-
vadas a ela, 70, além de outros 99
nomes, totalizando 169 aprova-
dos a serem convocados. Por esse
motivo, a FOLHA DIRIGIDA
entrevistou Marcos Cesar Andra-
de, que completou 30 anos como
assistente da UFF recentemen-
te, para falar um pouco do dia a
dia da carreira e as vantagens de
trabalhar na universidade.

Marcos Andrade conta que as
suas principais tarefas no cargo
são atender o público, despachar
processos, digitar documentos do
setor, utilizar o sistema acadêmi-
co informatizado da UFF, secre-
tariar reuniões e lavrar as respec-
tivas atas, utilizar ferramentas
como o Word e o Excell nas suas
formas mais simples, responder
e-mails, atualizar o cadastro e ar-
quivar os documentos dos docen-
tes, entre outras coisas.

“O cargo administrativo pro-
picia que eu possa ser utilizado
nas mais diversas funções, o que
vai depender do setor onde o
funcionário for lotado, mas, em
geral, são essas atividades, e ou-
tras semelhantes, atribuídas a
um assistente em administra-

ção”, disse. Para o concursado,
ser um funcionário da UFF é um
grande orgulho.

“Todo funcionário da UFF tem
o maior prazer de, quando per-
guntado, dizer que trabalha aqui.
A universidade é um centro de
excelência, com professores al-
tamente capacitados, estudantes
motivados e servidores adminis-
trativos muito bem preparados.
O ambiente de trabalho é ótimo,
e a convivência é muito tranqui-
la, produtiva e positiva”, exaltou
Marcos Andrade.

MarcosAndradeenumera ou-
tras vantagens de ser um servi-
dor da UFF. “Primeiro de tudo,
é se sentir parte de uma insti-

tuição que dá importante con-
tribuição para o país na forma-
ção de seus quadros profissio-
nais qualificados, na produção
e divulgação do conhecimen-
to. Em seguida, tem a vantagem
da estabilidade de todo cargo
público e uma remuneração,
para os padrões nacionais,
muito considerável. De modo
particular, o trabalho é calmo
e a convivência com os colegas
é gratificante”, afirmou.

O assistente administrativo
conta que, na época de concur-
seiro, quando se preparava para
o concurso, estudou em casa,
com o programa do edital e re-
solvendo questões de concursos.
“Mesmo após ser aprovado, de-
morei seis meses até a convoca-
ção”, lembrou. Depois que in-
gressou na universidade, Marcos
Andrade revela que cresceu en-
quanto ser humano e profissi-
onalmente.

“Aprendi e tenho aprendido
muitas coisas no dia a dia do meu
trabalho. O servidor da UFF tra-
balha em um ambiente ótimo,
com convivência de alto nível”,
assegurou. Por fim, Marcos Andra-
de deixa uma mensagem aos que
pretendem participar do concur-
so: “A comunidade da UFF esta-
rá esperando vocês de braços aber-
tos para continuar sua jornada na
busca do conhecimento para me-
lhoria do vida em nosso país.”
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Foi divulgado na última segun-
da-feira, dia 13, o resultado pre-
liminar da prova objetiva do con-
curso para a área de apoio do
Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio de
Janeiro (IFRJ). As notas podem ser
consultadas na FOLHA DIRIGI-
DA Online. Quem discordar da
pontuação obtida poderá recor-
rer no site do CefetMinas, nestas
terça e quarta, dias 14 e 15.

O resultado final da prova
objetiva está programado para

sexta, 17. Como ainda haverá
contagem de títulos, como é o
caso dos candidatos a cargos de
nível superior, a homologação
sairá em 8 de março.

Para docentes, o resultado pre-
liminar da objetiva e da discur-
siva sairá no próximo dia 21, ca-
bendo recursos nos dias 22 e 23.
O resultado final das provas sai-
rá em 9 de março. Como ainda
haverá provas didática e de títu-
los, a homologação está progra-
mada para 27 de março.

O concurso do IFRJ é destina-
do a preencher 82 vagas, sendo
dez no apoio e 72 no magistério.
Os ganhos variam de R$2.752,80
a R$4.326,20, e o regime de con-
tratação é o estatutário, que ga-
rante a estabilidade empregatí-
cia aos selecionados.

SERVIÇO
Resultado preliminar:Resultado preliminar:Resultado preliminar:Resultado preliminar:Resultado preliminar:
www.folhadirigida.com.br
Recursos: Recursos: Recursos: Recursos: Recursos: www.concursos.
fundacaocefetminas.org.br
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Informação é do
instituto, que pode
oferecer em
torno de 80 mil vagas

CCCCCRONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMA     | Meta do IBGE é definir organizadora do concurso em abril e divulgar o edital até junho

Corte não afeta o concurso para o IBGE
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.
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 e irregulares. Vozes dos verbos. IX - Em-
prego dos pronomes.
MATEMÁTICA: I - Números inteiros e racionais: ope-
rações e propriedades. Problemas. II - Números e gran-

Quem pretende concorrer a uma vaga de re-
censeador e já deseja iniciar a preparação, FO-
LHA DIRIGIDA publica abaixo o programa do
último concurso para o cargo, realizado em 2010.
Na ocasião, os candidatos foram avaliados por
meio de questões de Português, Matemática,
Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Téc-
nicos. Começa logo seus estudos!

dezas proporcionais. Razão e proporção. Divisão pro-
porcional. Regra de três simples. III - Porcentagem.
Juros e descontos simples. IV - Equações do 1º grau.
Problemas. V - Máximo Divisor Comum (m.d.c.) e Mí-
nimo Múltiplo Comum (m.m.c.). VI - Medidas de com-
primento, super fície, volume, massa e tempo. Con-
versão de medidas. Sistema métrico decimal. VII -
Leitura e interpretação de tabelas e gráficos.

CONHECIMENTOS GERAIS: I - Aspectos relevan-
tes da História e da Geografia do Brasil e seus refle-
xos na sociedade contemporânea. II - Meio ambien-
te e sociedade: questões atuais, aspectos nacionais
e globais. III - O cotidiano brasileiro na economia,
na política, nas ciências e nas ar tes. IV - Atualida-
des: principais acontecimentos nacionais e regio-
nais abordados nos diferentes veículos de comuni-
cação.

CONHECIMENTOS TÉCNICOS: Conteúdo do docu-
mento “Estudo dos Conhecimentos Técnicos a se-
rem aplicados nos Censo Demográfico 2010”.

Ministério da Saúde já
tem os locais das provas

CCCCCONCORRÊNCIAONCORRÊNCIAONCORRÊNCIAONCORRÊNCIAONCORRÊNCIA     | São mais de 27 mil inscritos para 102 vagas

Ibama: 1.529 vagas para
cargos de 2º e 3º graus

SSSSSAÍDASAÍDASAÍDASAÍDASAÍDAS     | Aposentadorias reforçam necessidade de concurso

Assistente em administração
do Pedro II requer empenho

ÁÁÁÁÁREAREAREAREAREA    DEDEDEDEDE    APOIOAPOIOAPOIOAPOIOAPOIO     | Oferta de vagas será definida este mês

Uma das unidades do Colégio Pedro II fica no Centro do Rio de Janeiro
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O Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE) in-
formou que, apesar do corte de
R$4,7 bilhões no orçamento do
governo federal, o Censo Agro-
pecuário segue confirmado, já
que é prioridade do presidente
do órgão, Paulo Rabello de Cas-
tro, e do governo. O concurso
para mais de 80 mil vagas tem-
porárias, fundamental para que
a pesquisa aconteça, também
está confirmado.

Como a área técnica do IBGE
ainda não fechou o número
exato de vagas que serão pedi-
das ao Ministério do Planeja-
mento, o órgão informou que
a solicitação será enviada no
próximo mês. Outro dado pas-
sado pelo IBGE é que ainda não
foi fechada a distribuição das
vagas pelos estados, já que a ope-
racionalização do censo ainda
não foi definida.

Além de pedir as vagas em
março, o IBGE pretende con-
cluir o projeto básico e contra-
tar a organizadora em abril, ten-
do o edital neste semestre. Se-
gue previsto para setembro o
início das coletas. Das 82.050
vagas previstas, 62.400 são para
recenseador, cargo que exige
apenas o nível fundamental e
tem ganhos de R$3 mil (valor
que varia de acordo com o nú-
mero de pesquisas feitas).

O orçamento aponta ainda
para oferta de 19.226 vagas para
o nível médio. São 12.540 va-
gas previstas para agente cen-
sitário supervisor (R$2 mil),
5.500 para agente censitário
municipal (R$2 mil), 700 para
agente censitário administrati-
vo (R$2.018) e 486 para agen-
te censitário regional (carteira
de habilitação; R$3.458).

Estão previstas também 174
vagas de agente de informática
(médio/técnico e R$2 mil) e
250 de analista censitário (su-
perior e R$7.624). Os selecio-
nados serão contratados por um
ano, podendo ter os contratos
prorrogados por até três. Há

direito a auxílio-alimentação de
R$458, já somado nos ganhos
mencionados, 13º salário e fé-
rias remuneradas. A estrutura
do concurso será a mesma dos
últimos. Os candidatos farão,
portanto, uma prova objetiva.
Para analista e agentes censitá-
rio regional ou administrativo,
as disciplinas costumam ser
Português, Noções de Adminis-
tração e Situações Gerenciais,
Raciocínio Lógico e Conheci-
mentos Específicos.

Já para agente censitário mu-
nicipal, supervisor e de infor-
mática, as questões deverão ser
sobre Português, Raciocínio Ló-
gico, Noções de Administração,
Conhecimentos Técnicos e
Noções de Informática. Para
recenseador, deverão ser 50
itens de Português (dez), Mate-
mática (dez), Conhecimentos
Gerais (dez) e Conhecimentos
Técnicos (20).

SINDICATO PEDE
VAGAS PARA EFETIVOS

A Associação e Sindicato Na-
cional dos Servidores do IBGE

(ASSIBGE) divulgou nota aler-
tando para o número de aposen-
tadorias no órgão, o que refor-
ça a necessidade de novos con-
cursos públicos. Só este mês, o
IBGE perdeu 184 servidores de
seu quadro, por aposentadoria,
uma redução de 3,2%. Essa
mesma tendência, segundo a
ASSIBGE, deve se repetir para
os próximos meses, em função

do receio de muitos servidores
com as medidas que podem ser
aprovadas na Reforma da Pre-
vidência, proposta pelo gover-
no de Michel Temer. “Isso só
comprova a necessidade de
novos concursos públicos com
urgência”, diz a nota.

A ASSIBGE destaca na nota
também que a seleção visando
ao Censo Agropecuário não aju-

da a suprir essas carências e, por
isso, cobra a convocação de
mais aprovados da última sele-
ção. O IBGE já solicitou o adi-
cional de 50% das vagas do úl-
timo concurso para chamar
excedentes, mas ainda não teve
o aval do Ministério do Plane-
jamento. O instituto ainda não
acenou com a previsão de aber-
tura de novos concursos.

Está chegando o grande dia em
que 27.033 candidatos serão ava-
liados para ingresso no Ministério
da Saúde, para os cargos de conta-
dor, administrador e analista de
políticas sociais, que somam 102
vagas. No Rio de Janeiro, embora
não haja oportunidades, 787 con-
correntes farão a prova, confirma-
da para este domingo, dia 19.

A relação candidatos/vaga já está
disponível, e indica que o cargo
de analista é o mais concorrido.
sO locais de prova já podem ser
consultados no site do Idecan,
organizador do certame, que libe-

rou na última quinta-feira, dia 9,
os cartões de confirmação.

As provas objetivas e discursivas
serão aplicadas em dois turnos: das
9h30 às 13h30, para os concorren-
tes às funções de administrador e
contador, e das 15h às 19h, para
analista de políticas sociais.

A recomendação é que os can-
didatos cheguem com pelo menos
uma hora de antecedência, muni-
dos do cartão de confirmação e de
documento de identidade original.

Serão aceitas carteiras expedidas
pelos Comandos Militares, pelas
Secretarias de Segurança Pública,

pelos institutos de identificação e
pelos Corpos de Bombeiros Mili-
tares; carteiras expedidas pelos ór-
gãos fiscalizadores de exercício
profissional (ordens, conselhos
etc.); passaporte; certificado de re-
servista; carteira nacional de habi-
litação (modelo com foto); carteira
funcional do Ministério Público;
e carteira funcional expedida por
órgão público que, por lei federal,
tenha valor legal, como identida-
de e carteira de trabalho.

SERVIÇO
Cartões: Cartões: Cartões: Cartões: Cartões: www.idecan.org.br

Quem tem interesse no cargo
de assistente em administração
(nível médio e R$2.752,81) do
Colégio Pedro II, que deverá ser
contemplado no concurso anun-
ciado pelo pró-reitor de Gestão de
Pessoas, professor Luiz Almério,
precisa estudar cinco matérias, que
a exemplo da última seleção, de
2015, deverão ser cobradas. São elas
Língua Portuguesa (20 questões no
último concurso), Raciocínio Ló-
gico (dez), Informática (dez), Le-
gislação (dez) e Conhecimentos
Específicos (20).

O estudo antecipado para esse
concurso é importante, tendo em
vista a alta nota de corte. Tendo por
base a seleção de 2015, o último
colocado da lista de ampla concor-
rência (30º), considerando as va-
gas imediatas, precisou alcançar 81
pontos, errando apenas 20% da
prova. Incluindo os excedentes
(adicional de 50% das vagas), o úl-
timo colocado da lista de ampla
concorrência para assistente em
administração (45º) alcançou 80

pontos, nota que também é alta.
O edital do concurso para a área

de apoio do Colégio Pedro II não
demorará a sair, pois a instituição
está sem cadastro de reserva válido
desde dezembro, quando expirou
a validade da última seleção, estan-
do, portanto, impedido de admitir.
A expectativa é de oportunidades em
todos os níveis de escolaridade, com
remunerações que variam de

R$2.292,69 a R$8.194,42, para 40
horas semanais.

Além do assistente, estão previs-
tos, segundo o Sindicato dos Ser-
vidores do Colégio Pedro II (Sin-
dscope), as funções de auxiliar de
biblioteca (fundamental e
R$2.292,69) e em administração
(fundamental e R$2.292,69), além
de contador (superior e
R$8.194,42).

Analista ambiental é um dos cargos previstos no concurso do Ibama

O Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama) enca-
minhará ao Ministério do Pla-
nejamento, até dia 31 de maio,
pedido de concurso para 1.529
vagas em cargos dos níveis mé-
dio e superior. Como teve sua
solicitação negada no ano pas-
sado, a necessidade de um novo
certame torna-se é urgente, uma
vez que, de acordo com o dire-
tor de Planejamento, Adminis-
tração e Logística do Ibama,
Luiz Antônio Correia, espera-se
que 25% do quadro atual de ser-
vidores se aposentem até 2019.

Por isso, serão solicitadas
1.529 vagas, sendo 680 para ní-
vel superior nos cargos de ana-
lista administrativo (180) e ana-
lista ambiental (500), e mais 849
em todos os cargos, entre eles os
de técnico administrativo e am-
biental, ambos de nível médio,
para tomar posse de forma es-
calonada ao longo dos três anos.

A falta de pessoal, segundo o
presidente da Associação dos
Servidores Federais da Área
Ambiental no Distrito Federal
(Asibama-DF), Jonas Moraes,
tem prejudicando o bom funci-
onamento dos órgãos ambien-
tais. Segundo ele, a reforma da
Previdência deverá acelerar as
aposentadorias. “Com essas
novas políticas (de aposentado-
ria) do governo federal, a deban-
dagem aumenta, o que é muito
ruim porque impede que as pes-
soas que estão há mais tempo
passem conhecimento para

quem está chegando.”
Ainda não há informações

quanto a uma data exata que esse
pedido será encaminhado ao
Ministério do Planejamento,
mas dada a urgência na reposi-
ção de pessoal, isso não deverá
demorar muito. Além da estabi-
lidade empregatícia, proporcio-
nada pelo regime estatutário de
contratação, outro fator atraen-
te é a remuneração: no nível
médio, o valor é R$3.712,72, e no
superior, R$7.760,45. Em ambos
os casos, os rendimentos inclu-
em o auxílio-alimentação, de
R$458. Além disso, os servidores
contam ainda com uma série de
benefícios, tais como adicional
de qualificação, adicional de cur-
sos de capacitação e auxílio-cre-

che, no valor de R$321.
Tradicionalmente, os concur-

sos do Ibama são realizados pela
Cebraspe (antigo Cespe/UnB),
e oferecem oportunidades para
vários estados do país, incluin-
do o Rio de Janeiro, que contou
com vagas para os cargos de téc-
nico administrativo e analista
administrativo nas últimas se-
leções. E, embora as localidades
contempladas com vagas nesse
novo concurso ainda não te-
nham sido definidas, o diretor
do Ibama aponta que áreas mais
afetadas são as superintendên-
cias estaduais localizadas na
Amazônia Legal, nas zonas de
fronteira, em portos e aeropor-
tos, e as diretorias da adminis-
tração central.
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CVM, no Rio, programa concurso
para os níveis médio e superior

CCCCCARGOARGOARGOARGOARGO | Previsão de concurso para agente executivo, analista e inspetor

Aposentadorias
previstas para este
ano tornam
seleção inadiável

Governo federal dispõe
de 43.163 vagas este ano

UUUUUNIÃONIÃONIÃONIÃONIÃO     | Mais vagas para contratações

Segundo decreto,
mais de 21 mil são
remanescentes
de 2015 e 2016

Carência de pessoal na
ANS também preocupa TCU

RRRRREMUNERAÇÕESEMUNERAÇÕESEMUNERAÇÕESEMUNERAÇÕESEMUNERAÇÕES     | Ganhos de R$11.529 e R$12.432

Concurso previsto
é para 231 vagas em
cargos dos
níveis médio e superior

AGENTE EXECUTIVO: Fornece o suporte especializado à execução das ati-
vidades da CVM, prestando apoio a Analistas e Inspetores em atividades
de natureza técnico-administrativas.

INSPETOR: Atua na fiscalização das entidades supervisionadas pela CVM,
planejando e executando inspeções e instruindo processos sancionado-
res. Observações: o candidato deverá ter disponibilidade para viagens de
inspeção.

ANALISTA:
Mercado de Capitais: Desenvolve as atividades especializadas necessá-
rias à regulação, acompanhamento, controle e supervisão das entidades
sob jurisdição da CVM, elaborando atos normativos, implementando e
aperfeiçoando sistemas de registro e acompanhamento e providencian-
do resposta às reclamações de investidores.

Arquivologia: Implementa tecnicamente a política de gestão de documen-
tos, em meio eletrônico e em suportes tradicionais, assim como a gestão
de arquivos físicos da Comissão de Valores Mobiliários.

Biblioteconomia: Administra serviços de biblioteca, com ênfase em te-
mas relacionados ao mercado de valores mobiliários, prestando atendi-
mento aos públicos interno e externo.

Recursos Humanos: Desenvolve atividades de gestão de pessoas, tais
como processos seletivos, capacitação, avaliação de desempenho, admi-
nistração de cargos e salários, benefícios, registro e acompanhamento
funcional e outras tarefas correlatas.

Sistemas: Implementa os sistemas informatizados adequados às necessi-
dades da CVM, elaborando diagnósticos e estudos de planejamento, de-
senvolvendo sistemas ou acompanhando e apoiando seu desenvolvimento
por terceiros e promovendo a manutenção dos sistemas existentes.

Infraestrutura de TI: Gere os recursos ligados à tecnologia da informação,
planejando e administrando a implementação e utilização de sistemas
operacionais, infraestrutura, banco de dados, rede, correio eletrônico e
help-desk.

Normas Contábeis e de Auditoria: Elabora Normas de Contabilidade e de
Auditoria; mantém sistemas de credenciamento de Auditores Indepen-
dentes; responde a consultas técnicas de outras áreas da CVM e do mer-
cado com relação à aplicação de normas de Contabilidade e Auditoria.

Planejamento e Execução Financeira: Desenvolve atividades relaciona-
das ao planejamento plurianual, planejamento e execução orçamentária,
elaboração de processos licitatórios, auditoria interna, gestão de contra-
tos e processos conexos.

Planejamento e Execução Financeira – Contador: Controla a execução
financeira, acompanhando o fluxo de caixa; efetua registro de atos e fatos
contábeis; elabora controles contábeis; controla a prestação de contas
da CVM; desenvolve outras atividades relacionadas ao planejamento e
execução financeira.

Veja atribuições dos cargos/especialidades
oferecidos no último concurso, realizado em 2010

Concurso da Receita tem grande
possibilidade de ser autorizado

CCCCCARARARARARGOSGOSGOSGOSGOS | Auditor-fiscal, analista-tributário, assistente administrativo e analista administrativo

A Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM), autarquia respon-
sável pela regulação do mercado
financeiro brasileiro, conta com
apenas 500 servidores ativos. E
o quadro vai piorar, pois para este
ano está previsto um número atí-
pico de aposentadorias, devido à
reforma da Previdência, segun-
do o presidente do Sindicato Na-
cional dos Servidores da CVM,
Florisvaldo Machado. Isso torna
indispensável a realização de con-
curso, garantiu o sindicalista.

Em virtude desse cenário, o
presidente da autarquia, Leo-
nardo Pereira, já se compro-
meteu a encaminhar pedido de
concurso ao Ministério da Fa-
zenda, ao qual caberá encami-
nhá-lo ao Ministério do Plane-
jamento, que dá a palavra fi-
nal. O envio terá de ser envia-
do até 31 de maio, mas isso deve
ocorrer bem antes, devido à
grande urgência.

Segundo a assessoria de impren-
sa do órgão, serão solicitadas va-
gas nos cargos de agente executi-
vo (nível médio), inspetor e ana-
lista (superior), que proporcionam
remunerações de R$5.634,43 e
R$16.933,64, incluindo auxílio-ali-
mentação de R$458.

O quantitativo de vagas ain-

da está sendo estudado, mas há
grandes chances de que seja
igual ao anterior, recusado ano
passado, por conta do ajuste
fiscal: 40 vagas para o nível
médio e 40 para o superior.
Como a sede da autarquia está
no Rio de Janeiro, a maior
quantidade de vagas deverá ser
para a cidade, como ocorreu
no último concurso (2010).

Tradicionalmente, os con-
cursos da CVM são realizados
pela Esaf, conhecida por orga-
nizar certames para áreas de fi-
nanças públicas. No cargo de
agente executivo foram exigi-
dos dos candidatos conheci-
mentos de Língua Portuguesa,
Estrutura do Mercado de Valo-
res Mobiliários, Conhecimen-
tos Contemporâneos, Conhe-
cimentos Básicos de Adminis-
tração e Administração Públi-
ca, aplicados à questões obje-
tivas e a uma redação. Já para
os cargos de nível superior,
contou com conhecimentos
de Língua Portuguesa, Inglês,
Matemática Financeira, Estru-
tura do Mercado de Valores
Mobiliários, Contabilidade,
Auditoria, Funcionamento do
Mercado de Valores Mobiliá-
rios, Economia, Arquivologia
e outros.

Boa notícia para quem
aguarda novos concursos fede-
rais ou nomeações resultantes
de seleções já homologadas: o
governo federal conta com
21.298 cargos efetivos, empre-
gos e funções para preencher
em todos os poderes, incluin-
do as Forças Armadas, sendo
1.394 para substituir terceiri-
zados. É o que consta no De-
creto nº 8.986, já em vigor,
publicado no Diário Oficial da
União da última sexta-feira,
dia 10.

O documento trata do sal-
do remanescente das autori-
zações para provimento de
cargos constantes no anexo V
das Leis Orçamentárias Anu-
ais de 2015 e 2016. Como es-
sas vagas não foram utilizadas
nos anos mencionados, isso,
segundo o decreto, poderá
acontecer em 2017.

Qualquer utilização das va-
gas do saldo remanescente, po-
rém, está condicionada aos
limites orçamentários. As
mais de 20 mil vagas se so-
mam às 21.865, em cargos
efetivos e comissionados de
todos os poderes, previstas no
orçamento deste ano. No to-
tal, portanto, há 43.163 vagas.

O Ministério do Planeja-
mento confirmou o saldo re-

manescente, acrescentando
que “19,9 mil são cargos efe-
tivos vagos do Anexo V da LOA
2015 e 1,3 mil, cargos vagos
reservados para substituição
de terceirizados, remanescen-
tes dos Anexos V das LOAS
2015 e 2016”. A pasta esclare-
ceu também que esse quanti-
tativo inclui outros poderes,
além do Executivo, e inclui
também as Forças Armadas.

Sobre concursos, o Planeja-
mento informou que eles vi-
rão a acontecer em caso de ne-
cessidade da Administração,
mas que, por enquanto, as
seleções prioritárias são para
substituição de terceirizados.
Acredita-se que o saldo rema-
nescente ajude o governo a
sanar problemas de pessoal
em órgãos estratégicos, como
a Polícia Federal, Polícia Ro-
doviária Federal, Receita Fe-
deral e Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS),
que desejam abrir concursos
este ano.

O decreto também pode
ajudar na nomeação de apro-
vados dos concursos do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) e Instituto
Nacional do Seguro Social
(INSS), já homologados.
Ambos os órgãos já manifes-
taram o interesse em chamar
excedentes - o IBGE já pediu
o adicional de 50% das vagas
ao Planejamento e o INSS in-
formou que fará essa solicita-
ção nos próximos meses.

Auditor-fiscal é um dos cargos previstos no concurso da Receita Federal

EBCEntre os órgãos vinculados ao
Ministério da Fazenda que so-
licitarão ao Ministério do Pla-
nejamento a realização de con-
curso está a Receita Federal, que
apresenta grandes chances de
receber o sinal verde. Isso por-
que consta no orçamento da
União para este ano a previsão
de 400 vagas no órgão, para os
cargos de assistente técnico-ad-
ministrativo (nível médio) e
analista técnico-administrativo
(superior), além de auditor-fis-
cal e analista-tributário, funções
de nível superior, que proporci-
onam remunerações de
R$19.669,01 e R$11.132,21, res-
pectivamente.

Segundo estimativa da FO-
LHA DIRIGIDA, com base no
pedido do ano passado, poderão
ser oferecidas 77 vagas para au-
ditor e 120 para analista. A ex-
pectativa é que esses cargos se-
jam bastante disputados pelos
candidatos, uma vez que há um

projeto de lei em análise no
Congresso que visa a reajustar
as suas remunerações iniciais.

O documento de solicitação
do concurso ainda não foi for-
mulado pela Receita, que o en-
caminhará ao Ministério da

Fazenda e, depois, ao Ministé-
rio do Planejamento, órgão res-
ponsável pela análise do impac-
to orçamentário. Contudo, dada
a necessidade motivada pelo
déficit de 20 mil servidores, nos
cargos de auditor e analista, um

número expressivo que vem pre-
judicando a fiscalização, esse
pedido deve ser encaminhado
em breve.

Outro fator que reforça a ne-
cessidade de novo concurso é o
fato de que, até 2018, a defasa-
gem do quadro de pessoal alcan-
çará um nível alarmante, como
indicou o presidente do Sindi-
cato Nacional dos Servidores
Administrativos do Ministério
da Fazenda (Sindfazenda) no
Rio de Janeiro, Carlo Roberto
Ferreira.

“Até 2018 a defasagem será
muito grande. Hoje, dos 600
servidores da Receita Federal no
Rio de Janeiro, 90% já possuem
os requisitos para se aposenta-
rem. Muitos estão esperando
apenas a incorporação da grati-
ficação, prometida pelo gover-
no para 2019, para fazerem isso.
Agora é o tempo de fazer con-
curso, não dá para esperar mais”,
disse Carlos Ferreira.”

Além do Poder Legislativo,
o Tribunal de Contas da União
(TCU) também está ciente das
necessidades de pessoal da
Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS). No início
deste mês, o órgão divulgou
um acórdão no qual aponta
diversos problemas no desen-
volvimento das atividades da
autarquia, que tem a intenção
de abrir concurso este ano,
para analista administrativo e
especialista.

No documento, o tribunal
apontou, por exemplo, defici-
ências na realização de fisca-
lizações in loco da agência, para
a identificação da irregulari-
dades, além também de fazer
críticas aos sistemas informa-
tizados utilizados pela ANS,
citando inclusive que há pou-
cos servidores efetivos com es-
pecialização em tecnologia da
informação (TI).

Diante disso, o TCU reco-
mendou que a agência avalie

a real necessidade de recursos
humanos para atender aos
processos de trabalho em TI,
e também que a ANS conside-
re a possibilidade de priorizar
essa área nos próximos con-
cursos. Com isso, a entidade
também deverá encaminhar
ao TCU, em 90 dias, um pla-
no de implementação das me-
didas recomendadas. Para o
ministro do TCU Bruno Dan-
tas, “é compreensível a neces-
sidade de reformulação dos
processos de trabalho”.

O concurso previsto da ANS
é para preencher 231 vagas de
analista administrativo e es-
pecialista. Como são carreiras
que exigem graduação em di-
versas áreas, talvez haja ofer-
ta para TI, seguindo essa reco-
mendação do TCU.

A agência reguladora aguar-
da autorização do Ministério
do Planejamento, além da cri-
ação de novas 214 cargos, por
meio do Projeto de Lei 6.244/
2013. As remunerações atuais
são de R$11.529,29 e
R$12.432, respectivamente, e
o regime de admissão é o es-
tatutário (estabilidade). A sede
da ANS é no Rio.

Veja naúltima página entrevis-
ta com o presidente do Sindicato
Nacional dos Servidores da CVM,
Florisvaldo Machado.

FOLHA DIRIGIDA lamenta morte de José Luiz da Paz

José Luiz da Paz foi diretor de
Produção da FOLHA DIRIGIDA
por cerca de 15 anos
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Faleceu, na madrugada do
último domingo, dia 12 de fe-
vereiro, no Hospital São Lu-
cas, em Copacabana, José Luiz
da Paz, que durante 15 anos
foi diretor de Produção da FO-
LHA DIRIGIDA, onde desem-
penhou papel fundamental
para a expansão das edições do
Grupo, graças à sua atuação no
setor gráfico e também indus-
trial. Nascido em 10 de janei-
ro de 1944, o português Zé
Luiz, como era conhecido
pelos colegas e amigos, tinha
73 anos e, há quase uma dé-
cada, lutava contra um câncer
de pulmão.

As relações de Zé Luiz com
a FOLHA DIRIGIDA tiveram
início antes mesmo deste jor-
nal da cor azul, que trata de
Concursos e Educação, e fun-
dado em 1985, ter sua rotati-
va própria. Como chefe do
setor gráfico do extinto Jornal
do Commercio, onde atuou
por muitos anos, Zé Luiz cui-
dou da impressão de milha-
res de edições da FOLHA DI-
RIGIDA. Nada mais natural,
portanto, que com a implan-

tação do parque industrial
próprio do grupo comandado
pelo jornalista Adolfo Mar-
tins, o experiente profissional
passasse a fazer parte da equi-
pe, em definitivo, em 1998.

A notícia da morte deixou
abalados antigos colegas,
como o próprio presidente
do Grupo FOLHA DIRIGIDA.
“De absoluta competência e
confiança, Zé Luiz foi parte
fundamental do processo de

implementação de nosso par-
que gráfico, líder de uma
equipe entusiasmada, que
não mediu esforços num mo-
mento marcado pela expan-
são das nossas edições im-
pressas, não somente no Rio
de Janeiro, nossa sede e pra-
ça mais forte de circulação,
mas em todos os estados do
país. No ínício dos anos 2000,
nossas pretensões se concre-
tizaram, em grande parte,
graças à agilidade da Redação
e à capacidade de produção
de nosso industrial, tão bem
capitaneado pelo Zé”, desta-
cou Adolfo Martins.

Também Roy Taylor, CEO
do Mercado & Eventos, publi-
cação do Grupo FOLHA DI-
RIGIDA voltada para o turis-
mo, lembrou da contribuição
de José Luiz da Paz quando da
fase de transição para um
novo perfil de publicação.
“Com seu zelo e cuidado
máximo na impressão, Zé foi
vital para o sucesso das pri-
meiras edições da então cha-
mada FOLHA DO TURIS-
MO, feitas em outros idiomas

e destinadas especialmente à
participação em grandes fei-
ras internacionais de turis-
mo, ajudando a divulgar o
Brasil mundo afora. A apresen-
tação primorosa daquelas edi-
ções, ainda em formato de jor-
nal, foram sementes podero-
sas para o produto que culti-
vamos até hoje, na forma do
Mercado & Eventos”, recordou.

Direitor de Redação da FO-
LHA DIRIGIDA, Luiz Fernan-
do Caldeira foi outro colega a
lembrar a parceria com Zé Luiz
no fechamento de tantas e tan-
tas edições. “Sem dúvidas, ele
foi um profissional dos mais de-
dicados e comprometidos com
o trabalho com quem convivi.
No entanto, quero destacar aqui
a figura humana. Era uma pes-
soa alegre, de bem com a vida,
e muito humilde. Adorava con-
tar história e piadas, fazendo
graça com os próprios conter-
râneos. Era apaixonado pela
terra natal e pelo Vasco. Trata-
va a todos com muito carinho
e atenção, sem distinção de
cargos. Sentiremos muito a sua
falta”, concluiu.
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PRF: concurso para suprir aposentadorias
VVVVVAAAAAGGGGGASASASASAS |  Corporação quer admitir 1.300 policiais com exigência de qualquer graduação e carteira de motorista

Processo deslancha
assim que assumir o
substituto de
Alexandre de Moraes

CONHECIMENTOS BÁSICOS
LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros varia-
dos. 2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 3 Domínio da ortografia oficial.
3.1 Emprego das letras. 3.2 Emprego da acentuação gráfica. 4 Domínio dos mecanis-
mos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e
repetição, de conectores e outros elementos de sequenciação textual. 4.2 Emprego/
correlação de tempos e modos verbais. 5 Domínio da estrutura morfossintática do
período. 5.1 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.2
Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. 5.3 Emprego dos
sinais de pontuação. 5.4 Concordância verbal e nominal. 5.5 Emprego do sinal indica-
tivo de crase. 5.6 Colocação dos pronomes átonos. 6 Reescritura de frases e parágra-
fos do texto. 6.1 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 6.2 Retextualização
de diferentes gêneros e níveis de formalidade.

MATEMÁTICA: 1 Números inteiros, racionais e reais. 1.1 Problemas de contagem. 2
Sistema legal de medidas. 3 Razões e proporções; divisão proporcional. 3.1 Regras de
três simples e composta. 3.2 Porcentagens. 4 Equações e inequações de 1º e 2º graus.
4.1 Sistemas lineares. 5 Funções. 5.1 Gráficos. 6 Sequências numéricas. 7 Progres-
são aritmética e geométrica. 8 Noções de probabilidade e estatística. 9 Raciocínio ló-
gico: problemas aritméticos.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988. 1.1 Princípios fundamentais. 2 Aplicabilidade das normas constitucio-
nais. 2.1 Normas de eficácia plena, contida e limitada. 2.2 Normas programáticas. 3
Direitos e garantias fundamentais. 3.1 Direitos e deveres individuais e coletivos, direi-
tos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos. 4 Organiza-
ção político-administrativa do Estado. 4.1 Estado federal brasileiro, União, estados,
Distrito Federal, municípios e territórios. 5 Administração pública. 5.1 Disposições gerais,
servidores públicos. 6 Poder executivo. 6.1 Atribuições e responsabilidades do presi-
dente da República. 7 Poder judiciário. 7.1 Disposições gerais. 7.2 Órgãos do poder
judiciário. 7.2.1 Organização e competências, Conselho Nacional de Justiça. 7.2.1.1
Composição e competências. 8 Funções essenciais à justiça. 8.1 Ministério público,
advocacia pública. 8.2 Defensoria pública.

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: 1 Ética e moral. 2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e
democracia: exercício da cidadania. 4 Ética e função pública. 5 Ética no Setor Público.
5.1 Decreto nº 1.171/ 1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do
Poder Executivo Federal).

NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 1 Noções de sistema operacional Windows. 2 Edição
de textos, planilhas e apresentações (ambiente BrOffice). 3 Redes de computado-
res. 3.1 Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e
intranet. 3.2 Programas de navegação (Mozilla Firefox e Google Chrome). 3.3 Pro-
gramas de correio eletrônico (Mozilla Thunderbird). 3.4 Sítios de busca e pesquisa
na Internet. 3.5 Grupos de discussão. 3.7 Computação na nuvem (cloud compu-
ting). 4 Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos,
pastas e programas. 5 Segurança da informação. 5.1 Procedimentos de seguran-
ça. 5.2 Noções de vírus, worms e pragas vir tuais. 5.3 Aplicativos para segurança
(antivírus, firewall, anti-spyware etc.). 5.4 Procedimentos de backup. 5.5 Armazena-
mento de dados na nuvem (cloud storage).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO: 1 Estado, governo e administração pública:
conceitos, elementos, poderes, natureza, fins e princípios. 2 Direito administrativo:
conceito, fontes e princípios. 3 Ato administrativo. 3.1 Conceito, requisitos, atributos,
classificação e espécies. 3.2 Invalidação, anulação e revogação. 3.3 Prescrição. 4 Agentes
administrativos. 4.1 Investidura e exercício da função pública. 4.2 Direitos e deveres
dos funcionários públicos; regimes jurídicos. 4.3 Processo administrativo: conceito,
princípios, fases e modalidades. 4.4 Lei nº 8.112/1990 e alterações. 5 Poderes da
administração: vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar e regulamentar. 6 Prin-
cípios básicos da administração. 6.1 Responsabilidade civil da administração: evolu-
ção doutrinária e reparação do dano. 6.2 Enriquecimento ilícito e uso e abuso de poder.
6.3 Improbidade administrativa: sanções penais e civis — Lei nº 8.429/1992 e altera-
ções. 7 Serviços públicos: conceito, classificação, regulamentação, formas e compe-
tência de prestação. 8 Organização administrativa. 8.1 Administração direta e indireta,

Veja programa do último concurso para policial rodoviário federal
centralizada e descentralizada. 8.2 Autarquias, fundações, empresas públicas e soci-
edades de economia mista. 9 Controle e responsabilização da administração. 9.1 Con-
trole administrativo. 9.2 Controle judicial. 9.3 Controle legislativo. 9.4 Responsabilida-
de civil do Estado.

NOÇÕES DE DIREITO PENAL: 1 Aplicação da lei penal. 1.1 Princípios da legalidade
e da anterioridade. 1.2 A lei penal no tempo e no espaço. 1.3 Tempo e lugar do
crime. 1.4 Lei penal excepcional, especial e temporária. 1.5 Territorialidade e extra-
territorialidade da lei penal. 1.6 Pena cumprida no estrangeiro. 1.7 Eficácia da sentença
estrangeira. 1.8 Contagem de prazo. 1.9 Interpretação da lei penal. 1.10 Analogia.
1.11 Irretroatividade da lei penal. 1.12 Conflito aparente de normas penais. 2 O
fato típico e seus elementos. 2.1 Crime consumado e tentado. 2.2 Pena da tenta-
tiva. 2.3 Concurso de crimes. 2.4 Ilicitude e causas de exclusão. 2.5 Excesso pu-
nível. 2.6 Culpabilidade. 2.6.1 Elementos e causas de exclusão. 3 Imputabilidade
penal. 4 Concurso de pessoas. 5 Crimes contra a pessoa. 6 Crimes contra o pa-
trimônio. 7 Crimes contra a fé pública. 8 Crimes contra a administração pública. 9
Lei nº 8.072/1990 (delitos hediondos). 10 Disposições constitucionais aplicáveis
ao direito penal. 11 Crimes contra a Dignidade Sexual.

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL: 1 Aplicação da lei processual no tempo,
no espaço e em relação às pessoas. 1.1 Disposições preliminares do Código de Pro-
cesso Penal. 2 Inquérito policial. 3 Ação penal. 4 Competência. 5 Prova. 6 Juiz, minis-
tério público, acusado, defensor, assistentes e auxiliares da justiça, atos de tercei-
ros. 7 Prisão e liberdade provisória. 7.1 Lei nº 7.960/1989 (prisão temporária). 8 Pro-
cesso e julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. 9 Ha-
beas corpus e seu processo. 10 Disposições constitucionais aplicáveis ao direito pro-
cessual penal.

LEGISLAÇÃO ESPECIAL: 1 Lei nº 10.826/2003 e alterações (Estatuto do Desarma-
mento). 2 Lei nº 7.716/1989 e alterações (crimes resultantes de preconceitos de raça
ou de cor). 3 Lei nº 5.553/1968 (apresentação e uso de documentos de identificação
pessoal). 4 Lei nº 4.898/1965 (direito de representação e processo de responsabili-
dade administrativa, civil e penal, nos casos de abuso de autoridade). 5 Lei nº 9.455/
1997 (definição dos crimes de tortura). 6 Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), Título II, Capítulos I e II, Título III, Capítulo II, Seção III, Título V e Título
VII . 7 Lei nº 10.741/2003 e alterações (Estatuto do Idoso). 8 Lei nº 9.034/1995 e
alterações (crime organizado). 12 Lei nº 9.099/1995 e alterações (juizados especiais
cíveis e criminais), Capítulo III,. 13 Lei nº 10.259/2001 e alterações (juizados especi-
ais cíveis e criminais no âmbito da Justiça Federal). 15 Lei nº 11.340/2006 (Maria da
Penha – violência doméstica e familiar contra a mulher). 16 Lei nº 11.343/2006 (siste-
ma nacional de políticas públicas sobre drogas). 17 Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei
das contravenções penais). 18 Lei nº 9.605/1998 e alterações (Lei dos crimes contra
o meio ambiente), Capítulos III e V . 19 Decretos nº 5.948/2006, nº 6.347/2008 e nº
7901/2013 (Tráfico de pessoas).

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA: 1 Teoria geral dos direitos humanos. 1.1 Con-
ceito, terminologia, estrutura normativa, fundamentação. 2 Afirmação histórica dos
direitos humanos. 3 Direitos humanos e responsabilidade do Estado. 4 Direitos humanos
na Constituição Federal. 6 Institucionalização dos direitos e garantias fundamen-
tais. 7 Política nacional de direitos humanos. 8 Programas nacionais de direitos hu-
manos. 9 Globalização e direitos humanos. 10 As três vertentes da proteção inter-
nacional da pessoa humana. 10.1 Direitos humanos, direito humanitário e direito
dos refugiados. 11. A Constituição brasileira e os tratados internacionais de direitos
humanos. 12 Aplicações da perspectiva sociológica a temas e problemas contempo-
râneos da sociedade brasileira: a questão da igualdade jurídica e dos direitos de
cidadania, o pluralismo jurídico, acesso à justiça. 13. Práticas judiciárias e policiais
no espaço público. 14 Administração institucional de conflitos no espaço público.

LEGISLAÇÃO RELATIVA AO DPRF: 1. Lei n.º 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasilei-
ro, e suas atualizações; 2 Perfil constitucional: funções institucionais. 3 Lei 9.654/
1982. 4 Decreto nº 6.061/2007 e alterações. 5 Decreto 1.655/1995.

FÍSICA APLICADA À PERÍCIA DE ACIDENTES RODOVIÁRIOS: 1 Mecânica. 1.1 Cine-
mática escalar, cinemática vetorial. 1.2 Movimento circular. 1.3 Leis de Newton e
suas aplicações. 1.4 Trabalho. 1.5 Potência. 1.6 Energia cinética, energia potencial,
atrito. 1.7 Conservação de energia e suas transformações. 1.8 Quantidade de movimento
e conservação da quantidade de movimento, impulso. 1.9 Colisões. 1.10 Estática
dos corpos rígidos. 1.11 Estática dos fluidos. 1.12 Princípios de Pascal, Arquimedes
e Stevin. 2 Ondulatória. 2.1 Movimento harmônico simples. 2.2 Oscilações livres,
amortecidas e forçadas. 2.3. Ondas. 2.3.1 Ondas sonoras, efeito doppler e ondas
eletromagnéticas. 2.3.2 Frequências naturais e ressonância. 3. Óptica geométrica:
reflexão e refração da luz. 3.1 Instrumentos ópticos: características e aplicações.

Interessados em concorrer a uma vaga na PRF deve iniciar logo
a preparação. E segundo especialistas na área, a melhor referên-
cia de estudo é o programa do concurso passado, realizado em
2013, que FOLHA DIRIGIDA publica abaixo:

PF aguarda orçamento para
abrir concurso para 1.758 vagas

EEEEESCOLARIDSCOLARIDSCOLARIDSCOLARIDSCOLARIDADEADEADEADEADE     | Oportunidades em cargos que exigem nível superior

Maior necessidade
de pessoal é nas
carreiras de agente
e escrivão de polícia

GM-Rio: secretário quer
a convocação dos aprovados

CCCCCHAMADHAMADHAMADHAMADHAMADASASASASAS     | Candidatos são do concurso de 2012
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A expectativa da Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) é que o
pedido de concurso para 1.300
vagas de policial rodoviário fe-
deral seja encaminhado ao Mi-
nistério do Planejamento logo
após a definição do novo mi-
nistro da Justiça, por parte do
presidente Michel Temer.

Embora a pasta ainda não te-
nha sinalizado sobre a eventu-
al autorização das vagas, há fa-
tores que tornam viável a auto-
rização este ano. Um deles é o
Decreto nº 8.986, com um sal-
do remanescente de 21.298 car-
gos efetivos, que podem ser pre-
enchidos em 2017.

Essas vagas podem ajudar,
portanto, na autorização de
concursos estratégicos, como o
da PRF, principalmente para re-
forçar a segurança nas frontei-
ras do país. Segundo a Coorde-
nação-Geral de Recursos Hu-
manos da corporação, o concur-
so é importante, pois há a pre-
visão de, em dois anos, somar
3.600 aposentadorias, que, com
a reforma da previdência, deve-
rão ser aceleradas. Atualmen-
te, a carência é de 2.500 polici-
ais, considerando-se a quanti-
dade de vagas desocupadas.

Das 13.098 existentes, pouco
mais de dez mil estão preenchi-
das. É com esse efetivo que a PRF
precisa dar conta do patrulha-
mento dos mais de 75 mil qui-
lômetros da malha rodoviária
federal. O quantitativo é con-
siderado insuficiente pela cate-

goria, o que prejudica, por
exemplo, o combate aos crimes
de tráfico de drogas e armas.

O pedido de concurso da
corporação já está no Ministé-
rio da Justiça, que ainda o ava-
liará. A indicação do ministro
Alexandre de Moraes ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF)
atrapalhou o processo nos úl-
timos dias. A solicitação de
concurso da PRF, porém, deve-
rá ser encaminhada ao Plane-
jamento até 31 de maio, data
limite estipulada pela pasta,
para concursos com expecta-
tiva de abertura este ano.

A Polícia Rodoviária Federal
já tem um cronograma estipu-
lado, e que pretende cumprir,
a depender dos ministérios da
Justiça e do Planejamento. A
corporação aguarda uma auto-
rização este mês, para contra-
tar a organizadora em março e
publicar o edital em abril.

Já as provas da primeira eta-
pa (objetiva, discursiva, de títu-
los, física, médica e psicológi-
ca) seriam aplicadas até agos-
to. A PRF ressalta, no entanto,
que as datas dependem da au-
torização do concurso em tem-
po hábil, o que está sendo ne-
gociado. A corporação infor-
mou também que o concurso
contemplará todo o país.

O cargo de policial rodovi-
ário federal exige graduação
em qualquer área e carteira de
habilitação, na categoria B ou
superior. A remuneração ini-
cial é de R$9.501,98, já com o
auxílio-alimentação, de
R$458. O valor sobe para
R$9.931,57 em 2018 e para
10.357,88 em 2019. O regime
de contratação é o estatutário,
que assegura a estabilidade.

O secretário de Ordem Públi-
ca do Rio de Janeiro, coronel Pau-
lo Amêndola, está se mobilizan-
do para tentar viabilizar a con-
tratação dos aprovados do con-
curso da Guarda Municipal de
2012, tanto para a função de
guarda como para os cargos da
área de apoio. Ele reconhece a
necessidade de pessoal e disse
que deverá ter uma posição em
breve sobre a questão.

“A lei orgânica do município
prevê 10 mil homens na Guarda
Municipal. Nós temos hoje entor-
no de 7.500. A cidade precisa de
maior número para a proteção de
todos os moradores que precisam
de segurança.

Temos que tentar, junto ao or-
çamento disponivel, completar
esse quadro de 10 mil, para en-
tão depois propôr ao prefeito uma
necessidade maior. Até 10 mil é
tranquilo, caso haja orçamento.
No máximo em 25, 30 dias, te-
rei novas posições sobre isso”,
disse coronel Paulo Amêndola,

em vídeo que está no Facebook
da comissão de aprovados do
concurso.

Dessa forma, a Inspetoria Ge-
ral da Guarda Municipal abriu
processo, no dia 24 de janeiro,
junto ao Sistema Único de Con-
trole de Protocolo (Sicop), soli-
citando a abertura de uma nova
turma para o curso formação para
guardas municipais.

Segundo Paulo Amêndola, o
prefeito Marcelo Crivella também
está ciente e sensibilizado dian-
te desta situação. “O prefeito quer
honrar com tudo aquilo que for
tratado. Por isso, tem que ser
muito bem pensado essa incor-
poração, com base no orçamen-
to disponível.”

No Facebook, um grupo de
quase 400 participantes se or-
ganiza pedindo novas conco-
vocações, tanto para a área ad-
ministrativa, que ainda não
teve sequer um convocado,
quanto para a função de guar-
da municipal.

O coordenador de recruta-
mento e Seleção da Polícia Fe-
deral (Corec),  Jorgeval Silva
Costa, afirmou à FOLHA DI-
RIGIDA na última segunda-
feira, dia 13 de fevereiro, que
segue aguardando liberação
orçamentária prévia do Minis-
tério do Planejamento, Desen-
volvimento e Gestão para abrir
concurso da corporação para
1.758 vagas no total.

Oficialmente, a PF não de-
pende de autorização do Mi-
nistério do Planejamento
para abrir concurso, mas pre-
cisa antes de um aval para li-
beração de verba. A expectati-
va é que em breve a PF possa ter
seu pleito atendido pelo gover-
no, dada a grande carência de
pessoal e a necessidade de se
combater o narcotráfico nas
fronteiras do país.

Como a maior carência é no
cargo de agente policial, a in-
tenção é preencher 600 vagas
na função, que oferece remu-
neração inicial de R$11.897,86
mensais.

Junto a esta carreira, a PF tam-
bém almeja abrir 600  vagas de
escrivão (R$11.897,86 men-
sais), 491 de delegado e 67 de

perito (ambos com rendimen-
tos de R$22.102,37 mensais).
Como a corporação teve um re-
ajuste salarial aprovado para o
ano que vem, esses valores se-
rão válidos somente em 2018.

Sendo assim, as novas remu-
nerações oferecidas serão de
R$12.441,26 mensais para s
cargos de agente e escrivão, e de
R$23.130,48 e R$24.150,74
mensais, para delegado e peri-
to, respectivamente. Os contra-
tados ainda terão garantia de es-
tabilidade, por conta do regime
estatutário de contratação.

Para concorrer a uma vaga
de agente ou escrivão, os inte-

ressados precisam ter nível su-
perior em qualquer área. Para
delegado, a exigência é bacha-
relado em Direito e três anos
de experiência em atividade ju-
rídica ou policial. Já para pe-
rito, é preciso ter formação su-
perior relacionada à área de
atuação (são várias). Além dis-
so, é exigida carteira de habi-
litação, na categoria B ou su-
perior, em todos os casos.

Nas seleções anteriores, or-
ganizadas pelo Cebraspe (anti-
go Cespe/UnB), os candidatos
foram avaliados por meio de
provas objetivas e discursivas,
exame de aptidão física, exame

médico, avaliação psicológica,
avaliação de títulos, prova oral
(apenas delegado) e curso de
formação profissional.

Quem tem interesse em in-
gressar nessas corporações
não deve perder tempo e ini-
ciar a preparação com a má-
xima antecedência possível, já
que os concorrentes estão cada
vez mais capacitados, o que
acaba gerando uma disputa
acirrada. É provável que as
avaliações sejam aplicadas em
todas as capitais federais, com
os aprovados sendo lotados, a
princípio, em regiões de fron-
teira.



FOLHA DIRIGIDA
14 a 20 de fevereiro de 20176 GERAL

editorial

coluna do leitor FELIPE SIMÃO
colunadoleitor@folhadirigida.com.br

Portas abertas
a falta dos concursos estaduais - a única exceção
foi o de oficiais da PM, questionado na Justiça -, os

concurseiros residentes no Estado do Rio de Janeiro
não podem perder a esperança de ingressar em breve
no serviço público, garantindo estabilidade e boa re-
muneração. Mas, para isso, precisam preparar-se ade-
quadamente, com antecedência e planejamento, e fi-
carem atentos às oportunidades federais e municipais.

Já se sabe, por exemplo, que neste semestre sairá edital
para a área de apoio do Colégio Pedro II, unidade federal
que já faz o levantamento das vagas. O Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE) oferecerá milhares de
vagas temporárias, mas com direito a férias e 13º salários,
com vistas ao Censo Agropecuário.

No Tribunal Regional do Trabalho está em andamento
um levantamento, para verificar se há necessidade de
concurso para os níveis médio e superior, mas tudo
indica que sim, dada a carência apontada pelos sindi-
calistas, além da previsão de grande número de apo-
sentadorias.

O Tribunal Regional Eleitoral está mais adiantado: pre-
tende contratar a organizadora, dispensando licitação, até
o fim do próximo mês. Outras previsões são edital em
maio ou junho e provas no início do segundo semestre,
para os níveis médio, técnico e superior.

Já o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
programa outro concurso: no meio deste ano iniciará os
preparativos para o cargo de auditor de controle externo,
que tem remuneração de R$18 mil, após três meses de
trabalho, além de importantes benefícios. A função exige
graduação em qualquer área.

Somem-se a isso os concursos federais de interesse
nacional, os dos estados próximos, os da área militar,
os dos conselhos de classe (autarquias federais), os das
estatais e empresas de economia mista, os das prefei-
turas e os das câmaras municipais e teremos um ótimo
leque de oportunidades para driblar a grave recessão
econômica, que nos atormenta há mais de dois anos,
agravada pela crise política e resultando, principalmente,
em altíssimos índices de desemprego (12,5 milhões) e
de subemprego.

Apesar das atuais restrições, que tendem a afrouxar gra-
dativamente, as portas do serviço público continuam abertas
para os mais qualificados, para sorte, também, de todos
os cidadãos. Os concurseiros só precisam definir um foco,
uma meta, e dedicar-se à preparação que vai mudar as suas
vidas para sempre.

N

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

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

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

casos de sucesso
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Carga tributária federal aproximada de 20%

Oito anos de vitórias, querendo mais

CCCCCIVISIVISIVISIVISIVIS     | Marinha programa concurso com 200 vagas, sendo 174 no Rio

A previsão é
de 69 vagas para
e enfermeiro e
aux. de enfermagem

Quadro de vagas
ESPECIALIDADES            VAGAS

NÍVEL INTERMEDIÁRIO

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 30

NÍVEL SUPERIOR MÉDICOS

ENFERMEIRO 39

FARMACÊUTICO 12

NÍVEL SUPERIOR MÉDICOS

ANESTESIOLOGIA 7

CLINICA MEDICA (AMBULATORIO) 2

CLINICA MEDICA (EMERGENCIA) 7

CARDIOLOGIA 5

CARDIOLOGIA

(UNID. CORONARIANA) 14

CIRURGIA CARDIACA 2

CIRURGIA TORACICA 2

CIRURGIA VASCULAR 1

ENDOCRINOLOGIA 1

GASTROENTEROLOGIA 1

GERIATRIA 2

GINECOLOGIA 4

HEMATOLOGIA 1

MEDICINA INTENSIVA (UTI) 7

NEFROLOGIA 2

NEUROCIRURGIA 2

NEUROLOGIA 2

OBSTETRÍCIA 7

OFTALMOLOGIA 2

ONCOLOGIA 1

OTORRINOLARINGOLOGIA 2

PATOLOGIA (ANATOMIA PATOLÓGICA) 2

PEDIATRIA (EMERGÊNCIA) 7

PEDIATRIA (UTI NEO/PEDIATRICA) 14

PNEUMOLOGIA 1

RADIOLOGIA 4

REUMATOLOGIA 2

TRAUMATO-ORTOPEDIA 1

UROLOGIA 1

RADIOTERAPIA 2

GINECOLOGIA 1

MEDICINA INTENSIVA (UTI) 10

TOTAL 200

JULIA MAIA
julia.maia@folhadirigida.com.br

O personagem desta histó-
ria tinha apenas 18 anos quan-
do ingressou no serviço pú-
blico pela primeira vez. Mu-
dou de cidade, adquiriu no-
vas atribuições e novas expe-
riências. Em uma fase da vida
marcada por dúvidas e pon-
derações, Daniel Simões, hoje
com 26 anos, já tinha dado
o primeiro passo em direção
a uma jornada de estudos que
mantém ativa até os dias de
hoje. ”Eu estudei parte do
ensino fundamental e todo
o ensino médio no Colégio
da Polícia Militar, e aprendi
desde então a admirar a car-
reira, optando assim por ela.
Um grande incentivo para a
preparação foi a leitura das
histórias de vida dos diver-
sos professores dos cursos em
pdf, muitas das quais se asse-
melhavam à minha história,
já que a grande maioria fora
militar e galgara aprovações
nos mais diversos concur-
sos do Brasil.”Foi assim que,
em 2008, Daniel foi apro-
vado nos concursos para as
Escolas de Aprendizes-Ma-
rinheiros e para o Corpo
Auxiliar de Praças da Mari-
nha, com curso Técnico em
Administração. Segue na
Força, hoje com a gradua-
ção de terceiro-sargento. 

SACRIFÍCIO E FOCO
NAS PRIORIDADES

Mas Daniel não parou por
aí. Sem deixar de lado a ad-
miração pela carreira mili-
tar, mas almejando alcançar
postos mais altos, decidiu
prestar outros concursos. Em
2014 foi aprovado na 8ª
Edição do Exame de Sufici-
ência do Conselho Federal
de Contabilidade (CFC),
para bacharéis em Ciências
Contábeis. Em 2016, passou
no concurso público para in-
gresso na Polícia Civil de Per-
nambuco. “O concurso para
a Polícia Civil contou com
mais de 33 mil candidatos,
mas eu consegui, e no mo-
mento aguardo as fases se-
guintes do certame, para

nomeação.” Todo concursei-
ro sabe que antes de ver o
nome na lista de aprovados,
é preciso determinação, al-
guns sacrifícios e foco nas
prioridades. E no caso de
Daniel, isso não foi
diferente. ”Tive que abrir
mão de momentos de lazer
e convívio com amigos, e o
mais difícil foi abdicar de
horas de sono, para que eu
pudesse melhorar o desem-
penho. Como forma de mi-
tigar esses sacrifícios, aos
domingos costumava e cos-
tumo estudar nas mesas da
área da piscina de um clube,
ajudando a relaxar a mente,
trazendo a sensação de mo-
mento de lazer, sem deixar o
‘estudo de lado’”.

PRÓXIMO PASSO:
ANALISTA DA RECEITA

Mas a história de estudos e
sucessos de Daniel está longe
de parar. Provando a si mesmo
que é capaz, ele conta que con-
tinua estudando. “Após as con-
quistas parciais obtidas, obser-
vei que sou tão capaz como
qualquer outro. Posso dizer que
se trata de um sonho realizado
parcialmente, e essa experiên-
cia adquirida irá me proporci-
onar galgar novas aspirações.
”Com o mesmo afinco nos es-
tudos que tinha quando com
18 anos viu seu nome na lista
dos aprovados, hoje continua
se preparando para vê-lo nova-
mente entre os analistas tribu-
tários da Receita Federal.  ”Esse
cargo se amolda aos pressupostos
da minha formação acadêmi-
ca e à minha grande vontade
de contribuir no combate à
criminalidade, principalmente
no que tange ao tráfico de
drogas, armas, munições, con-
trabando e descaminho”, con-
tou Daniel, que este ano con-
cluiu sua pós-graduação MBA
em Administração Pública.

“‘O segredo do sucesso é a
constância para o objetivo’.
Ou seja, não se deve esmore-
cer, deve-se buscar sempre os
objetivos e se esforçar para
tanto. E use sempre suas difi-
culdades como combustível
para sua motivação.”
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Profissionais da área de
Enfermagem do Rio de Ja-
neiro em breve terão a pos-
sibilidade de participarem de
um novo concurso, realiza-
do pela Marinha, com vis-
tas a preencher 200 vagas,
69 delas para os cargos de
auxiliar de enfermagem (ní-
vel fundamental) e enfermei-
ro (superior). Embora as re-
munerações ainda não te-
nham sido divulgadas, já se
sabe que as contratações se-
rão feitas pelo regime esta-
tutário, que assegura estabi-
lidade empregatícia.

Os selecionados serão lo-
tados no Hospital Naval
Marcílio Dias (HNMD), lo-
calizado no Lins, e na Poli-
clínica Naval Nossa Senho-
ra da Glória, na Tijuca. Para
o Marcílio, unidade militar
que apresenta um grande nú-
mero de terceirizados com
contratos expirados, haverá

Marinha: área de enfermagem
será destaque no concurso

20 vagas de auxiliar de en-
fermagem, em regime de 40
horas semanais (dois plan-
tões semanais de 20 horas),
e mais 26 vagas para enfer-
meiros, que trabalharão em
rotinas diárias ou ambula-
toriais de 40 horas. Já na
Policlínica, há dez vagas para
auxiliar de enfermagem.

O pedido para a realiza-
ção deste concurso partiu do
HNMD para a Diretoria de
Ensino da Marinha
(DEnsM), que se compro-
meteu a encaminhar ao Mi-
nistério do Planejamento,

possivelmente nas próximas
semanas, a solicitação des-
sas 69 vagas para a área de
Enfermagem e mais 129 para
outras áreas da Saúde, no
Rio de Janeiro em outras uni-
dades militares do Centro-
Oeste e do Nordeste.

Como a FOLHA DIRIGIDA
vem informando, face à de-
terminação do TCU (Tribu-
nal de Contas da União) em
relação à substituição de ter-
ceirizados no Marcílio Dias,
as chances de que esse pedido
de concurso venha a ser apro-
vado é alta.

UFF: leitor quer saber se registro como serviços
gerais será válido para auxiliar administrativo

Tenho interesse em efetuar a inscrição para auxiliar administrativo da
Universidade Federal Fluminense (UFF) porém, é exigido experiência de
um ano na função. Eu tenho quatro anos como auxiliar de serviços gerais,
trabalhava em portaria principal. Diferentemente do que se imagina, mi-
nhas funções não eram de limpeza e sim de atendimento telefônico, aten-
dimento ao publico , protocolo de documentos, pesagem com balança ele-
trônica, balança manual, controle de entrada e saída de material, entre
outras. Gostaria de saber se o registro em minha carteira como auxiliar de
serviços gerais será válido para a função de auxiliar administrativo. Creio
que os senhores possam buscar tal resposta junto à administração do
concurso da UFF. Desde já agradeço.
José Inácio Dias - 

Uma simples declaração do empregador basta para comprovar a experi-
ência em alguma das atribuições da carreira (não precisa ter experiência
em todas as atribuições).  A pró-reitora de Gestão de Pessoal substituta da
UFF, Aline Marques, falou à FOLHA DIRIGIDA e esclareceu como funciona a
comprovação de experiência. Ela ressaltou primeiramente que a exigência
é pertinente a apenas dois cargos do concurso - os de auxiliar e assistente
em administração -, e está prevista no plano de cargos da carreira. Sobre
a forma de comprovação, ela demonstrou que não há muito mistério nesse
procedimento, sendo aceita tanto a anotação em carteira de trabalho, quanto
outras comprovações, como declaração. No caso de servidor público, tam-
bém basta uma comprovação da instituição por meio de declaração. Já com
relação a quais experiências são consideradas para a comprovação do re-
quisito, Aline Marques explicou que o documento que for apresentado pre-
cisa relacionar as atividades que foram desenvolvidas profissionalmente
pelo candidato e elas precisam ter relação com as atribuições do cargo
pretendido. Segundo ela, não precisa ser tudo que está na descrição do
cargo. Se aquela declaração tiver pontos que também estejam na descri-
ção do cargo, a universidade aceita como área administrativa.

Angra dos Reis: concurso em pauta para a
Fundação Eletronuclear de Assistência Médica (Feam)

Existe algum concurso previsto para o município de Angra dos Reis?
Carlos Everson da Costa -

Deverá ser divulgada até esta quarta-feira, dia 15, o edital do concurso
da Fundação Eletronuclear de Assistência Médica (Feam) que visará ao pre-
enchimento de vagas em diversas especialidades médicas na cidade de
Angra dos Reis e proporcionará ganhos de até R$8.916,72. O Instituto
Selecon, organizador, informou que, no momento, elabora o cronograma da
seleção.
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TRT-RJ: fortes indícios de novo concurso
ÁÁÁÁÁREAREAREAREAREA    DEDEDEDEDE    APOIOAPOIOAPOIOAPOIOAPOIO | Concurso de 2012 está prestes a perder a validade e novo presidente do TRT-RJ tem interesse em abrir nova seleção

Recomendação 19
do CSJT, que impede
concursos, deverá
ser revogada em breve

Juíza do Trabalho destaca carência nas varas

Técnico administrativo é destaque
TRT-RJ: quadro de provas do último concurso

Há fortes indícios de que o
Tribunal Regional do Traba-
lho do Rio de Janeiro (TRT-
RJ) abrirá, no segundo semes-
tre, um novo concurso públi-
co para técnicos e analistas ju-
diciários, cargos que exigem os
níveis médio e superior e têm
remunerações de R$7.051,99
e R$11.003,92, respectivamen-
te. Além do prazo de validade
da seleção de 2012 estar próxi-
ma do fim (encerra-se em ju-
nho), o presidente do TRT-RJ
já manifestou seu desejo de abrir
um concurso, tanto que já so-
licitou um levantamento das
necessidades de pessoal no tri-
bunal.

E um entrave para a sua re-
alização, que é a Recomenda-
ção 19 do Conselho Superior
da Justiça do Trabalho (CSJT),
deverá ser derrubada a partir
de julho. Ela impede nomea-
ções nos TRTs, exceto em casos
de substituição de exonerados
e de falecidos que não gerem
pensão, atrapalhando assim a
abertura de concursos. Entre-
tanto, o CSJT já informou que,
no próximo semestre, essa me-
dida poderá ser reavaliada,
dependendo de como se com-
portará a execução orçamen-
tária na área de pessoal.

Isso acontecendo, o concurso
poderá ser aberto em segui-
da, tendo em vista que o TRT-

RJ já faz levantamento das ca-
rências, com previsão de con-
cluí-lo justamente no fim deste
semestre (em maio ou junho).
O presidente do tribunal flu-
minense, desembargador Fer-
nando Antonio Zorzenon, se
mostra otimista quanto à re-
vogação da medida: “Espe-
ramos que isso aconteça o mais
rápido possível”, enfatizou o
presidente.

JUSTIÇA DO TRABALHO
FUNCIONARÁ NORMALMENTE

O que reforça a ideia de re-
vogação da Recomendação 19
do CSTJ são as declarações
do presidente do CSJT e do
Tribunal Superior do Traba-
lho (TST), ministro Ives Gan-
dra Martins Filho. Segundo
ele, a Justiça do Trabalho fun-
cionará com normalidade este
ano, o que não aconteceu em
2016, por conta dos cortes or-
çamentários. O anúncio foi
feito durante a 1ª Reunião Ex-
traordinária do Colégio de
Presidentes e Corregedores dos
Tribunais Regionais do Tra-
balho (Coleprecor), na últi-
ma quarta-feira, dia 8.

“Os esforços empreendidos
ano passado para a recupera-
ção do orçamento surtiram
efeitos e acabaram benefici-
ando todos os ramos do Judi-
ciário. Tivemos a confirma-
ção pela Lei Orçamentária
Anual da recomposição dos
recursos que serão destinados
à Justiça do Trabalho e, as-
sim, com as contas equilibra-
das, poderemos funcionar com

normalidade,” destacou o mi-
nistro, que também se mos-
trou a favor da aprovação dos
projetos de lei que criam va-
ras do trabalho.

“Não podemos mais agir se-
paradamente. Nossa equipe
técnica está apurando as ne-
cessidades dos Regionais para
um projeto único que con-
temple a todos”, explicou Ives
Gandra Martins Filho. Trami-
tam no Congresso Nacional
dois PLs em favor do TRT-RJ:
o de nº 1.400/2015, que busca
a criação de 19 varas e 300
vagas efetivas de juízes e ana-
listas, e o de nº 1.403/2015,
que visa à criação de 218 vagas
de analista.

O concurso aconteceria in-
dependentemente da aprova-
ção dos projetos, se constata-
da a carência. Embora o TRT-
RJ ainda informe que não saiba
precisar quantos servidores
faltam, o Sindicato dos Servi-
dores das Justiças Federais no
Estado do Rio de Janeiro (Si-
sejufe) já informou que só nas
varas da capital faltam cerca
de 160 servidores.

O concurso do TRT deverá
contar com oportunidades nas
mesmas especialidades da se-
leção de 2012, que perderá
validade em 11 de junho. As
chances seriam, portanto, para
técnico da área administrati-
va, de nível médio; analista
da área administrativa, para
graduados em qualquer área;
além de analistas da área ju-
diciária e de execução de
mandados, que exige forma-
ção superior em Direito.

O Sindicato dos Servidores
das Justiças Federais no Esta-
do do Rio de Janeiro (Siseju-
fe) foi enfático ao informar
que há grande déficit de pes-
soal nas varas trabalhistas do
Estado do Rio, além de mui-
tas aposentadorias previstas
para os próximos meses, da-
dos que só confirmam a ne-
cessidade de concurso no TRT-
RJ. E a carência mencionada
foi ratificada pela juíza do tri-
bunal, Aline Leporaci.

“Não tenho o número exato
quanto à carência de funcioná-
rios, mas ela certamente existe.
É um fato que vivenciamos, e
que como juíza posso atestar.
Tanto das varas da capital, como
nas do interior, temos um sério
problema de déficit de funcio-
nários, pois com a crise econô-
mica, e crescente desemprego,
já era certo o aumento das de-
mandas trabalhistas. Portanto,
com mais ações ajuizadas, mais
trabalho, e maior a necessida-
de de servidores”, destacou.

O não cumprimento do ane-
xo III da Resolução 63 de 2010
do Conselho Superior da Justi-
ça do Trabalho (CSJT), que re-

comenda a cada vara ter de 12 a
14 servidores para 1.500 proces-
sos, já revelado por sindicalis-
tas, também foi confirmado
pela juíza.

Segundo Aline Leporaci, cada
vara conta com mais de 4 mil
processos, para 11 servidores.
“Cada vara do trabalho não tem
uma média de ‘apenas 2 mil’ pro-
cessos (informação de sindica-
listas). Posso afirmar que a mé-

dia no nosso TRT, por vara, se-
ria de cerca de 4 mil. E realmente
com 11 funcionários por vara
(dado do Sisejufe) é inviável
mantermos um trabalho com a
celeridade que gostaríamos”,
assinalou.

Aline Leporaci relatou tam-
bém que a falta de pessoal nas
varas do TRT-RJ tem trazido di-
ficuldades aos magistrados, e
que, por isso, espera a revogação
da Recomendação 19 do CSJT,
fundamental para o concurso
acontecer.

“Nós magistrados temos lida-
do com dificuldades em decor-
rência desse cenário, mas con-
tamos com funcionários mui-
to esforçados, que mesmo com
essas dificuldades têm se empe-
nhado em manter o trabalho em
dia. Não tenho notícias quanto
a uma possível manutenção ou
revogação (da Recomendação),
mas rogamos para que caia tal
determinação, a fim de que
novos concursos possam surgir.
De qualquer forma, espero que
o CSJT avalie nossa situação e
determine a realização de novos
concursos o mais breve possí-
vel”, concluiu.

Juíza Aline Leporaci destaca
que a falta de servidores atrapalha
o trabalho dos magistrados

Veja dicas de Direito do Trabalho
Além de juíza do TRT-RJ, Ali-

ne Leporaci é também uma es-
pecialista em concursos, já que
leciona Direito do Trabalho em
cursinhos preparatórios. Ela des-
tacou que planejamento e dedi-
cação são os requisitos mais
importantes para quem sonha
com uma vaga no órgão. Por isso,
a magistrada orientou o estudo
antecipado, segundo ela, cruci-
al para a aprovação.

“O estudo para concurso pú-
blico, qualquer que seja ele, é
cumulativo, e o interessado não
deve começar a estudar apenas
quando da abertura ou suspeita
de abertura de edital. Uma for-
ma de estar na frente de outros
candidatos é estar sempre estu-
dando. Para quem quer fazer o
próximo concurso, e ainda não
começou, deve se apressar, pois
pelas declarações do presiden-
te há grandes chances de aber-
tura.”

Mas como estudar? Para No-
ções de Direito do Trabalho,
destaque desse concurso e que
no último teve dez das 40 per-
guntas específicas, a orientação
de Aline Leporaci, que dá aulas
no curso GPS - Cursos Jurídicos,
é ter em mãos a legislação atu-
al, e levar em conta provas an-

teriores para saber o que é co-
brado.

“Indicaria dividir as matéri-
as em tópicos, estudar uma dis-
ciplina do edital por dia e depois
continuar fazendo um rodízio
ao longo do estudo”, orientou a
especialista, alertando também
para as recentes atualizações das
leis do trabalho, que deverão ser
cobradas.

“Deve-se atentar para a nova
Lei dos Empregados Domésticos
com todas as suas nuances, e
também para alterações em sú-
mulas e orientações jurispruden-
ciais do TST (Tribunal Superi-
or do Trabalho), que possuem
grande incidência no concurso.
Acredito que o programa de
2012 seja mantido. Estudem
bastante a legislação e tentem
fazer a ligação dos artigos com
entendimento jurisprudencial
exposto nas já mencionadas
súmulas e orientações jurispru-
denciais”, aconselhou Aline
Leporaci.

Dos assuntos mais cobrados
de Noções de Direito do Traba-
lho, em 2012, Aline Leporaci
destacou garantia de emprego,
aviso prévio, duração do traba-
lho, elementos da relação de
emprego, trabalho do menor,

férias e remuneração. “Todos
esses assuntos deverão se repe-
tir, pois são de extrema impor-
tância. Também atentaria para
Lei dos Empregados Domésti-
cos, em que tivemos mudanças
com a Lei Complementar 150/
2015.”

Segundo ela, valem a pena
todos os esforços para se tornar
um servidor do TRT-RJ. “Eu te-
nho muito orgulho do tribunal
em que trabalho e imensa satis-
fação de poder compor o qua-
dro daqueles que servem à Jus-
tiça do Trabalho. Temos nossas
dificuldades, principalmente
com corte orçamentário que
atingiu o Judiciário Federal. Mas
todos trabalham muito com fi-
nalidade de entregar uma pres-
tação jurisdicional justa e céle-
re. Todo e qualquer sacrifício é
válido para vermos nossos so-
nhos alcançados, e nesse caso
não seria diferente. Na verdade,
todos, servidores e juízes, traba-
lham e caminham juntos. O
trabalho de ambos se completa
para que os resultados dos pro-
cessos possam aparecer.”

SERVIÇO
Perfil do Instagram:Perfil do Instagram:Perfil do Instagram:Perfil do Instagram:Perfil do Instagram:
@profalineleporaci

CONHECIMENTOS GERAIS
PORTUGUÊS: Ortografia oficial.
Acentuação gráfica. Homônimos e
parônimos. Flexão nominal e ver-
bal. Pronomes: emprego, formas
de tratamento e colocação. Advér-
bios. Conjunções coordenativas e
subordinativas. Emprego de tem-
pos e modos verbais. Vozes do
verbo. Concordância nominal e ver-
bal. Regência nominal e verbal.
Ocorrência de crase. Pontuação.
Redação(confronto e reconhecimen-
to de frases corretas e incorretas).
Intelecção de texto.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGI-
CO:Matemática: Conjuntos numé-
ricos: racionais e reais - operações,
propriedades, problemas envolven-
do as quatro operações nas formas
fracionária e decimal. Conjuntos nu-
méricos complexos. Números e
grandezas proporcionais. Razão e
proporção. Divisão proporcional.
Regra de três (simples e compos-
ta). Porcentagem. Juros simples e
compostos. Raciocínio lógico-ma-
temático: estrutura lógica de re-
lações arbitrárias entre pessoas,
lugares, objetos ou eventos fictí-
cios; dedução de novas informa-
ções das relações fornecidas e
avaliação das condições usadas
para estabelecer a estrutura da-
quelas relações. Compreensão e
análise da lógica de uma situação,
utilizando as funções intelectuais:
raciocínio verbal, raciocínio mate-
mático, raciocínio sequencial, ori-
entação espacial e temporal, for-
mação de conceitos, discriminação
de elementos.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Concei-
tos e modos de utilização de apli-
cativos para edição de textos, pla-
nilhas e apresentações: ambien-
te Microsoft Office. Sistemas ope-
racionais: Windows 7. Software e
hardware. Conceitos básicos e
modos de utilização de tecnologi-
as, ferramentas, aplicativos e pro-
cedimentos associados à internet
e à intranet. Internet Explorer e
Firefox. Correio eletrônico. Cópias
de segurança (backup). Conceito,
organização e gerenciamento de
informações, arquivos, pastas e
programas. Transferência de infor-
mação e arquivos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCI-
ONAL: Princípios fundamentais.
Dos direitos e garantias fundamen-
tais: dos direitos e deveres indi-
viduais e coletivos, dos direitos
sociais, da nacionalidade, dos di-
reitos políticos. Da Administração
Pública: disposições gerais, dos
servidores públicos. Da Organiza-
ção dos Poderes: Do Poder Judici-
ário. Funções Essenciais à Justi-
ça.

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRA-
TIVO: Princípios básicos da Admi-
nistração Pública. Administração
direta e indireta. Órgãos públicos.
Agentes Públicos. Ato administra-
tivo: requisitos, atributos, classi-
ficação, espécies, revogação, inva-

Técnico judiciário do TRT-RJ: veja programa do último concurso
lidação e convalidação do ato admi-
nistrativo. Poderes e deveres dos
administradores públicos: uso e abu-
so do poder, poderes vinculado, dis-
cricionário, hierárquico, disciplinar
e regulamentar, poder de polícia, de-
veres dos administradores públicos.
Lei nº 8.112/1990 e alterações
(Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Civis da União, das Autar-
quias e das Fundações Públicas Fe-
derais): Provimento. Vacância. Direi-
tos e Vantagens. Dos deveres. Das
proibições. Da acumulação. Das res-
ponsabilidades. Das penalidades. Do
processo administrativo disciplinar
e sua revisão. Licitação e contratos
administrativos (Lei nº 8.666/1993
e alterações): Dos princípios. Das
modalidades, limites e dispensa. Dos
contratos. Das sanções administra-
tivas e da tutela judicial. Lei nº
10.520/2002: Do pregão. Do pro-
cesso administrativo (Lei n° 9.784/
1999 e alterações). Improbidade
Administrativa (Lei nº 8.429/1992
e alterações).

NOÇÕES DE DIREITO DO TRABALHO:
Dos princípios e fontes do Direito
do Trabalho. Dos direitos constitu-
cionais dos trabalhadores (art. 7.º
da CF/88). Da relação de trabalho
e da relação de emprego: requisitos
e distinção. Dos sujeitos do contra-
to de trabalho stricto sensu: do em-
pregado e do empregador: concei-
to e caracterização; dos poderes do
empregador no contrato de trabalho.
Do contrato individual de trabalho:
conceito, classificação e caracterís-
ticas. Da alteração do contrato de
trabalho: alteração unilateral e bi-
lateral; o jus variandi. Da suspensão

Com a possibilidade de o TRT-RJ
abrir concurso em breve para a área
de apoio, FOLHA DIRIGIDA publica
abaixo o programa do último con-
curso para técnico judiciário (cargo
de nível médio), para quem quiser
antecipar os estudos.

Em se confirmando o novo
concurso para o TRT-RJ, o des-
taque da seleção será o cargo de
técnico judiciário da área admi-
nistrativa, que exige apenas o ní-
vel médio e tem ganhos de
R$7.051,99. É essa função que
costuma atrair o maior núme-
ro de candidatos e tem, portan-
to, a maior concorrência. Por
isso, os interessados na função
precisam estudar desde já, ten-
do por base o último concurso
do TRT-RJ para a função, reali-
zado em 2012.

À época, os candidatos foram
avaliados por meio de 60 ques-
tões objetivas e redação. A pri-
meira teve dez questões de Co-
nhecimentos Gerais (dez de
Português, cinco de Matemáti-
ca e Raciocínio Lógico e cinco
de Informática), com peso um,
e 40 de Conhecimentos Especí-
ficos (Noções de Direito Cons-
titucional, de Direito Adminis-
trativo, de Direito do Trabalho
e de Direito Processual de Tra-
balho), com peso 3.

Já a redação foi do tipo disser-
tativa, tendo de 20 a 30 linhas.
Essa prova valia 100 pontos, e foi
aprovado quem conseguiu 50. A
organização coube à Fundação
Carlos Chagas (FCC), e a apli-
cação, da prova objetiva e da re-
dação, aconteceu no mesmo dia
apenas na cidade do Rio de Ja-
neiro, o que deverá se repetir no
próximo concurso do TRT-RJ.

Teve a redação corrigida apenas
mil aprovados na objetiva. Quem
se prepara desde já, portanto, deve
ter como meta garantir as me-
lhores posições, para seguir na
disputa e, depois, ter grandes
chances de admissão. O progra-
ma do concurso de 2012, para

quem deseja estudar de forma an-
tecipada, está na FOLHA DIRIGI-
DA Online. Nesta página, os in-
teressados nos cargos de analista
das áreas administrativa, judici-
ária e de execução de mandados
podem conferir a tabela de pro-
vas da seleção passada.

e interrupção do contrato de tra-
balho: caracterização e distinção.
Da rescisão do contrato de traba-
lho: das justas causas; da despe-
dida indireta; da dispensa arbitrá-
ria; da culpa recíproca; da indeni-
zação. Do aviso prévio. Da duração
do trabalho; da jornada de traba-
lho; dos períodos de descanso; do
intervalo para repouso e alimen-
tação; do descanso semanal remu-
nerado; do trabalho noturno e do
trabalho extraordinário. Do salá-
rio-mínimo; irredutibilidade e ga-
rantia. Das férias: do direito a fé-
rias e da sua duração; da conces-
são e da época das férias; da re-
muneração e do abono de férias.
Do salário e da remuneração: con-
ceito e distinções; composição do
salário; modalidades de salário;
formas e meios de pagamento do
salário; 13º salário. Da prescrição
e decadência. Da segurança e me-
dicina no trabalho: das atividades
perigosas ou insalubres. Da pro-
teção ao trabalho do menor. Da pro-
teção ao trabalho da mulher; da
estabilidade da gestante; da licen-
ça-maternidade.

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL
DE TRABALHO: Da Justiça do Traba-
lho: organização e competência. Das
Varas do Trabalho e dos Tribunais
Regionais do Trabalho: jurisdição e
competência. Dos serviços auxilia-
res da Justiça do Trabalho: das se-
cretarias das Varas do Trabalho e
dos distribuidores. Do processo ju-
diciário do trabalho: princípios ge-
rais do processo trabalhista (apli-
cação subsidiária do CPC). Dos re-
cursos no processo do trabalho.
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TRF: classificação requer bom aproveitamento
TTTTTÉCNICOÉCNICOÉCNICOÉCNICOÉCNICO    JUDICIÁRIOJUDICIÁRIOJUDICIÁRIOJUDICIÁRIOJUDICIÁRIO     | Especialistas acreditam que será preciso obter 80% de aproveitamento na prova para ter a redação corrigida

Para classificação,
é preciso ir além
do edital, alertam
os especialistas

Resolva teste de Raciocínio Lógico
São mais de 64 mil inscritos, no Rio de

Janeiro, no concurso para técnico admi-
nistrativo do Tribunal Regional Federal
(TRF-RJ). Por isso, para obter a classifi-
cação e conquistar uma vaga, é necessá-
rio ter muita dedicação. Para ajudar os can-
didatos, FOLHA DIRIGIDA publica mais
um teste especial, desta vez com questões
de Raciocínio Lógico-Matemático. As ques-
tões estão comentadas por professores do
curso Degrau Cultural. Veja quantas con-
segue acertar:

Raciocínio Lógico-Matemático

TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO TRF-RJ

Os candidatos a técnico administrativo do concurso do TRF-RJ devem aproveitar
o máximo do tempo livre para realizar muitos exercícios e se aprofundar nos estudosProjeto TRF-RJ

Cartão com local da prova estará
disponível a partir desta quarta

SERVIÇO
Cartão: Cartão: Cartão: Cartão: Cartão: www.consulplan.net

Concursos em pauta para
os TRFs da 1ª e 5ª Regiões

CCCCCARGOSARGOSARGOSARGOSARGOS     | Concurso para técnico e analista

Juiz: 50 vagas, somente
até esta terça-feira, dia 14

SERVIÇO
Edital: Edital: Edital: Edital: Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições:Inscrições:Inscrições:Inscrições:Inscrições: www10.trf2.jus.br/portal

DDDDDESESESESESTTTTTAAAAAQUEQUEQUEQUEQUE     | Para técnico administrativo, de nível médio, inicial de R$8.535

TST faz contato com organizadoras
Edital para
cargos de 2º e 3º graus
está previsto
para sair em março

Está confirmado para esta terça-
feira, dia 14, o fim das inscrições
no concurso do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região (TRF-RJ/ES),
para o cargo de juiz, ótima opção
para os bacharéis em Direito que
almejam voos mais altos. Estão
disponíveis 50 vagas, com remu-
neração de R$27.500,17 e garan-
tia de estabilidade, por conta do
regime estatutário de contratação.

É exigida dos candidatos expe-
riência jurídica de três anos. Os
interessados devem acessar o site
do tribunal, preencher formulá-
rio e pagar a Guia de Recolhimen-
to da União (GRU) que será emi-
tida, no valor de R$240, em qual-
quer agência bancária.

Os participantes passarão por
quatro etapas avaliativas. A pri-
meira, ocorrerá no dia 26 de
março: uma prova objetiva, abor-
dando conhecimentos de Direi-

to Constitucional, Previdenciário,
Penal, Processual Penal e Econô-
mico, Proteção ao Consumidor,
Civil, Processual Civil, Empresa-
rial, Financeiro e Tributário, Ad-
ministrativo, Ambiental e Inter-
nacional Público e Privado.

A segunda etapa, prevista para
o período de 26 a 28 de maio, será
de provas discursivas (dissertação,
prática de sentença cívil e prática
de sentença criminal). A terceira
fase será composta por exames
físicos, mentais e investigação
social, e em seguida, os inscritos
serão submetidos a prova oral e
avaliação de títulos, em outubro
ou novembro. O concurso tem
validade de dois anos, podendo
ser prorrogada por igual período.

A área judiciária também con-
tará com novos concursos dos
Tribunais Regionais Federais da
1ª e 5ª Regiões. Apesar de não
haver ainda uma previsão, é cer-
to que acontecerão em breve este
ano, já que estavam incluídos no
já aprovado Orçamento da
União, visando a preencher vagas
para os prováveis cargos de téc-
nico (nível médio e R$7.111) e
analista (superior e R$11.063).

O tribunal da 1ª Região englo-
ba os estados de Minas Gerais, Acre,
Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás,
Maranhão, Mato Grosso, Pará,
Piauí, Rondônia, Roraima, Tocan-
tins, inclusive o Distrito Federal.
Já do da 5ª fazem parte os esta-

dos de Alagoas, Ceará, Paraíba,
Pernambuco, Rio Grande do Norte
e Sergipe.

Embora ainda não tenham in-
formado quais especialidades de
técnico e analista serão oferecidas,
é muito provável que as seleções
contemplem as mesmas áreas dos
concursos anteriores, realizados em
2011 (TRF-1) e 2012 (TRF-5), para
formação de cadastro de reserva.
A carreira de técnico judiciário da
área administrativa certamente será
incluída nos concursos, função esta
que demanda o maior número de
contratações em todo o Poder Ju-
diciário. Para concorrer, basta ter o
nível médio, sem necessidade de
formação técnica e experiência.

Os candidatos a técnico judi-
ciário sem especialidade, de ní-
vel médio, no concurso do Tri-
bunal Regional Federal da 2ª Re-
gião (TRF-RJ/ES) precisam, se-
gundo o edital da seleção, acer-
tar 60% do total da prova objeti-
va para serem aprovados (42
pontos). Entretanto, especialis-
tas em concursos alertam que a
nota de corte para que o concor-
rente tenha a redação corrigida,
com chances de contratação, de-
verá ser maior, acima de 80%. A
aposta dos professores leva em
conta os últimos concursos de
tribunais e os simulados, e deve
servir de estímulo para os can-
didatos estudarem mais nesta
reta final rumo à prova do dia 5.

Coordenador do curso De-
grau Cultural, Marco Brito acre-
dita num alto índice, de 80%
para cima, tendo em vista o foco
de muitos candidatos, que estão
há meses se preparando para o
concurso do TRF-RJ/ES. “Tem
muita gente focada nesse con-
curso há bastante tempo, antes
mesmo de o edital sair. Por isso,
acredito na necessidade de uma
média alta de acertos, o que equi-
vale a 80% da prova. Quem es-
tiver abaixo disso, dificilmente
conseguirá ficar no cadastro de
reserva”, apostou Brito.

Marcus Silva, do Mentalida-
de Concurseira, também apos-
ta numa nota de corte alta, va-
riando de 80% a 85%. O fato de
o cargo de nível médio ter atra-
ído muitos candidatos gradua-
dos, principalmente da área de

Direito, é um dos fatores que
deve elevar o nível da disputa.

“É difícil acertar, mas acredi-
to que o corte será alto, de 80%
a 85%, porque temos muitos
graduados fazendo o concurso
de nível médio. Essa aposta tem
por base outros concursos de tri-
bunais e simulados que acom-
panhamos. Mas tudo depende
do nível dos candidatos, que, na
minha visão, é alto, acarretan-
do em grande concorrência”,
apostou.

O estudo nesta reta final deve,
segundo os especialistas, seguir
os pesos que serão atribuídos a
cada parte da prova. Ou seja, os
candidatos precisam dar mais
atenção, agora, às matérias es-
pecíficas, que terão peso dois,
em relação a Conhecimentos
Gerais, com peso um. Os pro-
fessores alertam, porém, que é
um erro estudar apenas as ma-
térias de peso dois, pois cada
detalhe pode valer a aprovação.

“As pessoas não podem, ago-
ra, estudar só essas matérias com
peso dois, porque qualquer de-
talhe da disciplina de peso um
pode deixar a pessoa de fora.
Qualquer deslize ou detalhe
pode ser fatal nesse concurso. A
revisão, agora, deve ser feita dan-
do mais tempo às matérias de
peso dois, mas sem deixar as de
peso um de lado”, orientou o es-
pecialista Marcus Silva.

Marco Brito compartilha da
orientação de Marcus Silva: “Pri-
orize as disciplinas de peso dois,
que são as específicas, mas não
esqueça daquelas de peso um.
Não pode deixar de estudar e re-
visar nada nessa reta final. Mas,
claro, reserve mais tempo de pre-
paração às matérias com mai-
or importância, que são as de
peso dois”, aconselhou.

A partir desta quarta-feira, dia
15, os 204.452 candidatos do
concurso do TRF-RJ/ES terão
acesso ao cartão de confirmação
da inscrição. O informativo, com
o local de realização das provas,
estará disponível para consul-
ta e impressão no site da Con-
sulplan, organizadora. As ava-
liações estão agendadas para 5
ou 12 de março.

Para a maioria das especialida-
des, as provas objetiva, de reda-
ção e estudos de casos acontece-
rão já em 5 de março. No total,
16 especialidades (12 de analis-
ta e quatro de técnico) terão as
avaliações nessa data, das 8h ao
meio-dia. Para outras oito, as
provas estão agendadas para 5 de
março, das 14h às 18h30. Para

três especialidades do concurso,
as provas serão no dia 12 do pró-
ximo mês.

A objetiva e redação do técni-
co judiciário sem especialidade,
de nível médio, está marcada para
5 de março, das 14h às 18h30.
Serão 40 questões objetivas, sen-
do dez de Conhecimentos Gerais
e 30 de Conhecimentos Especí-
ficos. O concurso do TRF-RJ/ES
visa à formação de cadastro de
reserva em várias especialidades
de técnico (nível médio ou mé-
dio/técnico) e analista (nível su-
perior). Para técnico, a remune-
ração é de R$7.111,86, e para ana-
lista, de R$11.063,80.

O Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) já contatou orga-
nizadoras que poderão ficar à
frente do concurso para técni-
cos e analistas judiciários. A in-
formação é de fonte ligada ao
órgão, que revelou também que
essas instituições aguardam o
projeto básico da seleção para
poder, enfim, enviarem as suas
propostas, com os orçamentos.

Oficialmente, o TST infor-
mou que pretende concluir
esse documento e contratar a
banca este mês, para divulgar
o edital em março. Entretan-
to, essas previsões, dadas em
janeiro, deverão atrasar. Isso
porque, para cumpri-las, o TST
precisaria fechar o projeto
básico e contratar a organiza-
dora até o próximo dia 23,
tendo em vista o carnaval.
Acredita-se, portanto, que a
oficialização da instituição
responsável por inscrições e
provas aconteça em março.

O TST oferecerá oportunida-
des para as mesmas áreas do

último concurso, realizado em
2012, com exceção da Medici-
na do Trabalho, no caso do ana-
lista. Está confirmado, portan-
to, que o concurso contará com
chances de técnico das áreas
administrativa (nível médio),
segurança judiciária (médio ou
médio/técnico + carteira de ha-
bilitação na categoria D ou E)
e programação (médio ou mé-
dio/técnico + curso de Progra-
mação).

Para analista, as chances se-
rão para as áreas administrati-
va (nível superior em qualquer
área), judiciária (graduação em
Direito), Contabilidade, Análi-

se de Sistemas, Suporte em Tec-
nologia da Informação e Taqui-
grafia (superior em qualquer
área). A oferta de vagas da dis-
puta, se houver, ainda não foi
revelada.

É possível que o concurso seja
para cadastro de reserva. Os car-
gos de técnico e analista judi-
ciários proporcionam remune-
ração de R$8.535,24 e
R$13.399,17, respectivamente.
O regime de contratação é o es-
tatutário, que assegura a estabi-
lidade. O anúncio do concur-
so foi feito pelo presidente do
TST, ministro Ives Gandra
Martins Filho.

Direito Constitucional 7 de fevereiro

Direito Proc . Civil 9 de fevereiro

Rac. Lógico-Matemático 14 de fevereiro

Direito Previdenciário 16 de fevereiro

Direito Tributário 21 de fevereiro

Direito Penal 23 de fevereiro
Leia o texto a seguir para responder da

questão 1 até 7.

“ – Numa escola, 100 alunos gostam de ma-
temática e 80 gostam de por tuguês.
Além disto, sabe-se que  60 gostam de
ambas e que há na escola 250 alunos.”

01 Determine quantos alunos gostam de ma-
temática, mas não gostam de por tugu-
ês:

(a) 20 (b) 40
(c) 60 (d) 80
(e) 100

02 Determine quantos alunos gostam de por-
tuguês, mas não gostam de matemáti-
ca:

(a) 20 (b) 40
(c) 60 (d) 80
(e) 100

03 Determine quantos não gostam de ma-
temática:

(a) 20 (b) 40
(c) 60 (d) 80
(e) 150

04 Determine quantos alunos não gostam
de por tuguês:

(a) 20 (b) 40
(c) 60 (d) 80
(e) 170

05 Determine quantos alunos não gostam
de matemática e nem de por tuguês:

(a) 20 (b) 40
(c) 60 (d) 80
(e) 130

06 Determine quantos alunos gostam pelo
menos de uma das duas disciplinas:

(a) 80 (b) 100
(c) 120 (d) 140
(e) 160

07 Determine quantos alunos gostam exa-
tamente de uma disciplina:

(a) 20 (b) 40
(c) 60 (d) 80
(e) 130

08 Uma piscina tem 10m por 5m por 1,5m
de profundidade. Quantos litros de água
cabem nesta piscina?

(a) 50 (b) 50.000
(c) 75 (d) 75.000
(e) 150.000

09 Se dobrarmos todas as medidas da pis-
cina em questão, a nova capacidade será:

(a) 100.000 (b) 150.000
(c) 225.000 (d) 600.000
(e) 800.000

10 A negação de “Se Raphaella dança, en-
tão Raphaella ficou suada.” É:

(a) Se Raphaella não dança, então Raphae-
lla não fica suada.

(b) Se Raphaella não ficou suada, então Ra-
phaella não dançou.

(c) Raphaella dança e não fica suada.
(d) Raphaella dança ou fica suada.
(e) Raphaella dança, se, e somente se, fica

suada.

11 Uma proposição logicamente equivalen-
te à “Se Raphaella dança, então Rapha-
ella ficou suada.” É:

(a) Se Raphaella não dança, então Raphae-
lla não fica suada.

(b) Se Raphaella não ficou suada, então Ra-
phaella não dançou.

(c) Raphaella dança e não fica suada.
(d) Raphaella dança ou fica suada.
(e) Raphaella dança, se, e somente se, fica

suada.

12 A negação de “Se Carla malha, então não
passa roupa.” É:

(a) Se Carla passa roupa, então ela não ma-
lhou.

(b) Carla malha e passa roupa.
(c) Carla malha e não passa roupa.
(d) Carla não malha e não passa roupa.
(e) Carla não malha ou não passa roupa.

13 Carla dorme ou come. A negação da pro-
posição fornecida é:

(a) Carla não dorme e não come.
(b) Carla dorme ou não come.
(c) Carla não dorme ou come.
(d) Carla não dorme ou  não come.
(e) Se Carla dorme, então come.

14 Rachel está cansada se, e somente se, Ra-
chel nadou. A negação desta proposição é:

(a) Ou Rachel está cansada, ou Rachel nadou.
(b) Ou Rachel não está cansada, ou Rachel

nadou.
(c) Ou Rachel está cansada, ou Rachel não

nadou.
(d) Rachel está cansada se, e somente se,

Rachel não nadou.
(e) Rachel não está cansada se, e somente

se, Rachel nadou.

15 A negação de “Rachel dorme e Rachel está
com fome.” É:

(a) Rachel não dorme ou Rachel não está com
fome.

(b) Rachel não dorme ou Rachel está com
fome.

(c) Rachel dorme ou Rachel não está com
fome.

(d) Rachel não dorme e Rachel não está com
fome.

(e) Rachel não dorme e Rachel está com
fome.

Sejam as funções f(x) = X + 3 e g(X) = 2X ,
daí responda:

16 A função que representa a função f ( g ( x ) ) é :
(a) 2x + 6 (b) 2x + 3
(c) X – 2 (d) X – 3
(e) 3 – 2x

17 A função que representa a função g ( f ( x
) ) é :

(a) 2x + 6 (b) 2x + 3
(c) X – 2 (d) X – 3
(e) 3 – 2x

18 A função que representa a função f ( f ( x
) ) é :

(a) 2x + 6 (b) 2x + 3
(c) X – 2 (d) X + 6
(e) 3 – 2x

19 A função que representa a função g ( g (
x ) ) é :

(a) 2x + 6 (b) 2x + 3
(c) 2X – 2 (d) 2X
(e) 4X

20 O valor de f(g(3)) é:
(a) 3 (b) 6
(c) 9 (d) 12
(e) 15

GABARITO COMENTADO
01 Como 100 gostam de matemática e des-

tes 100, há 60 que além de gostar de
matemática, gostam de português, temos
40 que gostam somente de matemática.
Opção B.

02 Como 80 gostam de por tuguês e destes
80, há 60 que além de gostar de mate-
mática, gostam de por tuguês, temos 20
que gostam somente de por tuguês.
Opção A.

03 No total temos:
( dica: faça um diagrama contendo todas
as possibilidades ).

· 40 pessoas que gostam só de matemá-
tica.

· 20 pessoas que gostam só de portugu-
ês.

· 60 pessoas que gostam de matemática
e de português.

· Como são 250 pessoas e já contamos
120, há 130 que não gostam nem de ma-
temática e nem de português.

· Temos 150 , ( 130 + 20 ) , que não gos-
tam de matemática e 170 , ( 130 + 40
) , que não gostam de português.

· Há 60 pessoas ( 40 só de matemática

e 20 só de português ) que gostam só
de matemática ou só de português.
Opção E.

04 Vide questão 3.
Opção E

05 Vide questão 3.
Opção E

06 Vide questão 3.
Opção C.

07 Vide questão 3
Opção C.

08 O volume de um cubo ou de um paralelepípedo
é o produto das três dimensões, daí, temos:

10  x 5 x 1,5 = 75m cúbicos. = 75.000 li-
tros.
Opção D

09 Se dobrarmos todas as dimensões, te-
remos:
20 x 10 x 3 = 600 metros cúbicos que
correspondem a 600.000 litros.
Opção D.

10 Temos uma implicação ( ou condicional )
e esta estrutura de proposição lógica
apresenta como negação a confirmação
do antecedente e a negação do conse-
qüente.
Opção C

11 - Temos uma implicação ( ou condicional )
e esta estrutura de proposição lógica apre-
senta  como uma equivalência a negação
do antecedente e a negação do conseqüen-
te, mas trocando ambos de lugar.
Opção B

12 Vide questão 10.
Opção B

13 A negação da disjunção é a conjunção com
os componentes iniciais negados.
Opção A

14 A negação da bi-implicação ( ou bi-condi-
cional ) é a disjunção excludente.
Opção A

15 A negação da conjunção é a disjunção com
as duas componentes negadas.
Opção A

16 Sejam as funções f(x) = X + 3 e g(X) = 2X
, daí, f( g ( x ) ) é:
F ( 2x ) = ( 2x ) + 3 = 2x + 3
Opção B

17 Sejam as funções g(x) = 2X  e f(X) = X +
3 , daí, g ( f ( x ) ) é:
g ( 2x + 3 ) = 2 . ( x + 3 ) = 2x + 6
Opção A

18 Sejam as funções f(x) = X + 3 e g(X) = 2X
, daí, f( f ( x ) ) é:
F ( x + 3 ) = ( x + 3 ) + 3 = x + 6
Opção D

19 Sejam as funções f(x) = X + 3 e g(X) = 2X
, daí, g ( g ( x ) ) é:
g ( 2x ) = 2 . ( 2x )  = 4x
Opção E

20 Sejam as funções f(x) = X + 3 e g(X) = 2X
, daí, f( g ( 3 ) ) é:
F ( 6 ) = 6 + 3 = 9
Opção C
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TRE-RJ mantém cronograma do concurso
CCCCCALENDÁRIOALENDÁRIOALENDÁRIOALENDÁRIOALENDÁRIO | Previsão é escolher a organizadora do concurso em março e divulgar o edital em maio ou junho

Provas estão
programadas para
acontecer em
agosto ou setembro TÉCNICO DO TRE-RJ

Os futuros candidatos do concurso do TRE-RJ
podem resolver abaixo novo teste especialFicha de Exercícios

Resolva teste especial de Português
FOLHA DIRIGIDA publica abaixo teste especial de Língua Portu-

guesa, com questões selecionadas pela equipe pedagógica do curso
Degrau Cultural, para ajudar na preparação dos futuros candidatos
do concurso do TRE-RJ. Veja quantas questões consegue acertar!

LÍNGUA PORTUGUESA

É certa a inclusão de novas matérias

TSE também tem concurso
em pauta para 2º e 3º graus

JJJJJUSTIÇAUSTIÇAUSTIÇAUSTIÇAUSTIÇA E E E E ELEITORALLEITORALLEITORALLEITORALLEITORAL     | Concurso está no orçamento da União

1. A palavra destacada no segmento “Tendo

sido apenas capitão, os jornais cha-

mavam-node general.”, é classifica-

da sintaticamente como:

(a) predicativo do sujeito

(b) sujeito

(c) adjunto adnominal

(d) predicativo do objeto

(e) complemento nominal

02 Assinale a alternativa correta.

(a) Segundo o autor, houve participação

da direita, por acobertar os excessos

cometidos, na manutenção do mito em

torno da Coluna.

(b) No texto afirma-se que o principal mo-

tivo para a fama da Coluna está na

omissão das mazelas cometidas e não

nos feitos realizados pelos revolucio-

nários.

(c) Segundo se pode concluir do texto, a

opinião do autor é que somente a do-

cumentação escrita confirma que houve

violência contra a população civil por

parte dos integrantes da coluna.

(d) Conforme a opinião do autor, é incom-

preensível que Luís Carlos Prestes ti-

vesse popularidade maior do que a

de Getúlio Vargas nos primeiros anos

da década de 30.

(e) Ao afirmar que as atrocidades tisnam

a hagiologia de esquerda, o autor está

se referindo ao fato de que a esquer-

da sustenta que eventuais derrama-

mentos de sangue se justificam em

função dos objetivos conquistados.

03 Em relação ao que se diz no penúlti-

mo parágrafo, são feitas as seguin-

tes afirmações.

I Ainda que não instigassem as violên-

cias contra a população civil, os che-

fes da Coluna se revelaram coniven-

tes com elas.

II Não se pode justificar os atos que se

situam na esfera pública, como foi a

ação da Coluna, exclusivamente em

relação às intenções que os motiva-

ram.

III A consagração da Coluna como peri-

pécia militar minimiza as falhas come-

tidas, as quais são, de resto, inevitá-

veis em casos como este.

Quais estão de acordo com o que se afir-

ma no parágrafo em questão?

(a) Apenas I.

(b) Apenas II.

(c) Apenas III.

(d) Apenas I e II.

(e) Apenas I e III.

04 A frase abaixo que se encontra na voz

passiva é

(a) (...) inevitáveis em forças regulares,

são ainda mais frequentes em forças

irregulares de guerrilha (...) (L.14).

(b) (...) só passados 70 anos se tenham

descoberto as mazelas da coluna.

(L.16).

(c) Contam-nos uma tétrica história de

covarde violência (...) (L.29).

(d) (...) por que é que em vida Juarez Tá-

vora não tornou públicos estes fatos?

(L.38).

(e) (...) a verdade comprometia também

seus companheiros (...) (L.40).

05 No fragmento “Descobriu que os re-

volucionários deixaram após si um rastro

de violências, saques, estupros e mor-

Folheando jornais do início de 1930, descobre-se que o homem mais popular do
Brasil não era Getúlio Vargas, mas Luís Carlos Prestes, exilado em Buenos Aires
depois de comandar a coluna que tomou seu nome. Tendo sido apenas capitão, os
jornais chamavam-no de general.

 Como líder do Partido Comunista, Prestes naturalmente se beneficiou do pres-
tígio de comandante da coluna. Como tal, tornou-se mundialmente conhecido e pe-
ritos proclamavam a sua genialidade militar. Vários livros, o mais famoso dos quais
foi o “Cavaleiro da Esperança” de Jorge Amado, exaltaram os fastos da coluna.

 Os homens sentem necessidade de mitificar passados heroísmos, expurgan-
do-os do que houve de desabonatório. A primazia histórica cabe aos gregos: esca-
motearam que seus heróis eram também saqueadores e estupradores. Não há
epopeias imaculadamente limpas e não deveria surpreender que a coluna praticas-
se torpezas: inevitáveis em forças regulares, são ainda mais frequentes em forças
irregulares de guerrilha, caso da coluna.

 Surpreendente é que só passados 70 anos se tenham descoberto as maze-
las da coluna. Em 1993, uma jovem repórter teve a ideia de refazer o trajeto de 25
mil quilômetros da coluna, entrevistando testemunhas da sua passagem. Descobriu
que os revolucionários deixaram após si um rastro de violências, saques, estupros
e mortes. As reportagens saíram em livro em 1994, e a repórter pagou o preço pela
desconstrução de um dos mitos mais solidamente estabelecidos da história brasi-
leira. À parte contestações apenas ideológicas, alegou-se que entrevistara pessoas
de idade muito avançada, com memória comprometida pela senilidade, e desquali-
ficou-se o trabalho como sensacionalismo jornalístico.

 Mas eis que apareceram os documentos escritos tão estimados pelo positivis-
mo historiográfico. Abriu-se ao público o arquivo de Juarez Távora, integrante da
coluna. Do total de 28.556 documentos, mais de 500 dizem respeito à Coluna Pres-
tes. Contam-nos uma tétrica história de covardes violências contra pobre gente das
regiões percorridas pela coluna.

 Os chefes militares, sobretudo seu comandante, não autorizavam as infâmi-
as, mas deram provas de frouxidão e condescendência imperdoáveis. A marcha da
coluna pode ter sido épica, mas foi epopeia manchada de sangue inocente e desmo-
ralizada por vandalismos. O fim justifica os meios, dirão os ideólogos, esquecendo
que os meios comprometem irremediavelmente os fins.

 A revelação das atrocidades da coluna não tinha só a construção hagiológica da
esquerda, mas também a da direita. Para começar, por que é que em vida Juarez Távora
não tornou públicos estes fatos? Acontece que ele próprio foi cúmplice das barbaridades.

 Ademais, a verdade comprometia também seus companheiros que, tendo na
maioria rompido com Prestes em maio de 1930, seguiram trajetória de autoritarismo
político direitista.

Adaptado FREITAS, Décio.

tes.”, há uma resposta errada na alter-

nativa:

(a) uma oração subordinada substantiva ob-

jetiva direta;

(b) há três complementos nominais;

(c) vírgulas que separam elementos da mes-

ma natureza

(d) uma palavra acentuada por ser paroxí-

tona terminada em ditongo;

(e) uma conjunção integrante

06 A sequência 

(L.1) contém uma forma de

um verbo terminado em –ear. A frase

abaixo em que há uma forma, ligada aos

verbos terminados em –ear, grafada ER-

RADAMENTE é:

(a) É imperioso que pleiteemos a aplicação

dos recursos da CPMF na saúde públi-

ca.

(b) A civilização sofre freadas em seu pro-

gressos.

(c) Sharon receia-se de uma traição.

(d) Vinte anos permeam entre a ditadura

militar e a democracia.

(e) É sabido que os países totalitários cer-

ceiam a comunicação.

07 Assinale a alternativa correta quanto ao

emprego de “haver” e “fazer”.

(a) Se houverem feriados, viajaremos.

(b) Poderíamos sair, se houvessem dias bo-

nitos.

(c) Quando houver morangos, faremos uma

torta.

(d) Irão fazer dez anos que isso aconteceu.

(e) Devem haver novos produtos no merca-

do

08 Assinale a alternativa correta quanto ao

emprego de “onde” e “aonde”.

(a) Aonde você esteve?

(b) Aonde você vai?

(c) Onde você foi?

(d) Onde nós vamos?

(e) Onde vocês foram ontem e não me avi-

saram?

09 Assinale a alternativa em que “noite”

tem a mesma função sintática que em

“Caiu de repente a noite”.

(a) Chegou inesperadamente à noite.

(b) A noite era bela na praia.

(c) Amava a noite enluarada.

(d) Gostavam da noite.

(e) Todos aproveitaram a noite com caute-

la.

Meti os dedos no bolso do colete que

trazia no corpo e senti umas moedas

de cobre; eram os vinténs que eu deve-

ria ter dado ao almocreve, em lugar do

cruzado em prata. Porque, enfim, ele não

levou em mira nenhuma recompensa ou

virtude, cedeu a um impulso natural, ao

temperamento, aos hábitos do ofício;

acresce que a circunstância de estar,

não mais adiante nem mais atrás, mas

justamente no ponto do desastre, pa-

recia constituí-lo simples instrumento da

Providência; e, de um ou de outro modo,

o mérito do ato era positivamente ne-

nhum. Fiquei desconsolado com esta

reflexão, chamei-me pródigo, lancei o cru-

zado à conta das minhas dissipações

antigas; tive (por que não direi tudo?)

tive remorsos.

( Machado de Assis - Memórias Póstumas

de Brás Cubas)

10 Os termos destacados no fragmento de

Machado de Assis são respectivamen-

te:

(a) pronome relativo e conjunção integrante

(b) palavra de realce e pronome relativo

(c) preposição e pronome relativo

(d) conjunção integrante e conjunção in-

tegrante

(e) pronome relativo e pronome relativo

11 A Polícia Civil apreendeu 415,4 quilos

de crack __________ em uma casa

na Avenida Delfim Moreira. No local,

também __________ dois quilos de

maconha. Um homem de 28 anos e

um adolescente de 17

____________________. A resposta

que completa adequadamente as la-

cunas é:

(a) escondidos … havia … foram detidos

(b) escondido … havia … foram detido

(c) escondidos … haviam … foi detido

(d) escondido … haviam … foram detidos

(e) escondidos … havia … foram detido

12 “Logo que ____, ____ ver que não

____.”

As formas abaixo que completam adequa-

damente as lacunas são:

(a) os vir – os farei – os queremos seguir;

(b) os ver – fá-los-ei – queremo-los se-

guir;

(c) vê-los – fá-los-ei – queremos segui-los;

(d) os vir – fá-los-ei – queremos segui-los;

(e) os ver – far-lhes-ei – quereremos se-

gui-los.

Gabarito comentado

01 D

Comentário: o verbo “chamar” está no

sentido de apelidar, eleger, e o termo

destacado é um predicativo preposi-

cionado do objeto direto “no”.

02 A

Comentário: a resposta pode ser jus-

tificada no quarto paragrafo

03 E

Comentário: “A revelação das atroci-

dades da coluna não tinha só a cons-

trução hagiológica da esquerda, mas

também a da direita. Para começar,

por que é que em vida Juarez Távora

não tornou públicos estes fatos? Acon-

tece que ele próprio foi cúmplice das

barbaridades.”

04 B

Comentário: a frase da alternativa B

está na voz passiva sintética porque

o verbo é transitivo direto e o SE é

pronome apassivador.

05 D

Comentário: há, na realidade duas

palavras acentuadas por serem pa-

roxítonas terminadas em ditongo -

revolucionários e violÊncias.

06 D

Comentário: o correto seria “permeiam”

07 C

Comentário: o verbo haver no sentido

de existir e o verbo fazer indicando

tempo decorrido são impessoais e com-

põem uma oração sem sujeito por isso

permanecem no singular.

(a) Se houver feriados, viajaremos.

(b) Poderíamos sair, se houvesse dias bo-

nitos.

(d) Irá fazer dez anos que isso aconteceu.

(e) Deve haver novos produtos no mer-

cado

08 B

Comentário: a questão envolve regên-

cia verbal; o verbo “ir” é regido pela

preposição A; é um intransitivo locati-

vo, por isso emprega-se “aonde”.

09 B

Comentário: a palavra “noite”, na ques-

tão, é um sujeito e a mesma função

encontramos na alternativa B.

(a) Chegou inesperadamente à noite. (lo-

cução verbal feminina)

(c) Amava a noite enluarada. (objeto direto)

(d) Gostavam da noite. (objeto indireto)

(e) Todos aproveitaram a noite com cau-

tela. (objeto indireto)

10 E

Comentário: os dois termos destaca-

dos são pronomes relativos e intro-

duzem orações subordinada adjetivas.

Podem ser substituídos por  “o qual”

e “os quais”.

11 E

Comentário: questão de concordância

verbal. O verbo haver no sentido de existir

é impessoal e permanece no singular

por não haver sujeito com quem con-

cordar.  “Escondidos” concorda com

“quilos de crack” e a locução verbal fi-

nal concorda com o sujeito composto.

12 D

Comentário: questão de colocação pro-

nominal; todo “que” atrai o pronome

oblíquo exigindo a próclise (pronome

antes do verbo); a virgula ou qualquer

pontuação rejeita a proximidade do

pronome obliquo e como a forma ver-

bal está no futuro, emprega-se a me-

sóclise e na locução verbal com o ver-

bo principal no infinitivo podemos

empregar a ênclise.

O Tribunal Regional Eleitoral
do Rio de Janeiro (TRE-RJ) man-
tém o seu cronograma prelimi-
nar de divulgar, em maio ou ju-
nho, o edital do seu concurso
para técnico (nível médio e
médio/técnico) e analista (su-
perior) judiciários. Para isso,
todos os esforços são para defi-
finir a organizadora em março.
Segundo uma fonte do TRE-RJ,
muito provavelmente a escolha
ocorrerá por meio de dispensa
de licitação, para dar agilidade
ao processo e de forma que o
calendário previsto possa ser
cumprido.

Dentro do cronograma preli-
minar, o tribunal quer ter a or-
ganizadora escolhida até 24 de
março, conforme consta no Pla-
no Geral de Contratações do
TRE fluminense. Em se confir-
mando essa data, o edital deve-
rá ser publicado em maio ou
junho, com as provas devendo
ocorrer em agosto ou setembro.

O primeiro passo rumo ao
concurso deverá acontecer nos
próximos dias, com a formação
da comissão que ficará respon-

sável pela seleção. Em paralelo
a isso, o TRE-RJ aguarda o repasse
de verba do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) para poder rea-
lizar o certame.

Já está confirmado que o con-
curso será para as carreiras de
técnico e analista judiciário, que
exigem níveis médio e superi-
or, respectivamente. A probabi-
lidade, segundo informações do
tribunal, é que as mesmas espe-
cialidades da seleção passada, de
2012, sejam novamente abran-
gidas. A oferta de vagas ainda
será definida, mas isso não tem
tanta relevância, já que o TRE-
RJ costuma realizar um grande
número de convocações de
aprovados em seus concursos.

O cargo de técnico judiciário
da área administrativa, que exi-
ge somente o antigo 2º grau com-
pleto, está confirmado na sele-
ção. É muito provável também
que sejam contempladas as fun-
ções de técnico judiciário nas es-
pecialidade de operação de
computador e programação de
sistemas (exigência de nível
médio/técnico).

Já para analista, a previsão é
de vagas para analista adminis-
trativo (superior em qualquer
área), analista da área judiciária
(graduação em Direito) e ana-
lista especializado (aberto a for-

mados em  Administração, Di-
reito, Contabilidade, Análise de
Sistemas, Arquitetura e Enge-
nharia Civil e Elétrica).

Hoje, um técnico do tribunal
recebe R$7.051,99 de remune-
ração. Já no caso dos analistas,
os ganhos são de R$11.003,92.
Os valores já incluem gratifica-
ções e auxílio-alimentação de
R$884. Mas a partir de 1º de
junho, os rendimentos iniciais
passarão a ser de R$7.260,41 e
R$11.345,89, respectivamente.
Os servidores contam também
com auxílios transporte e pré-
escolar, reembolso e plano de
saúde. As contratações ocorrem
pelo regime estatutário (garan-
tia de estabilidade).

O tribunal tem pressa na
abertura do concurso, já que,
desde dezembro, está sem um
cadastro de reserva válido. Na
seleção de 2012, cujo prazo de
validade já encerrou, o TRE-
RJ realizou um grande núme-
ro de convocações duramte o
prazo de validade da seleção,
de dois anos, prorrogável por
igual período. Na época, a
oferta foi de 19 vagas, mas 276
aprovados foram chamados.
Desses, 169 técnicos (160 só
da área administrativa - fun-
ção com maior carência),
além de 107 analistas.

Além de repassar verba para o
Tribunal Regional Eleitoral do Rio
de Janeiro (TRE-RJ) poder contra-
tar novos servidores, o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) também
deverá abrir seu próprio concur-
so neste ano. Isso porque o orça-
mento da União para este ano
prevê a abertura de seleção para
carreiras de técnico e analista ju-
diciários, dos níveis médio e su-
perior, respectivamente.

Apesar de o órgão ter sede em
Brasília, seus concursos costumam
atrair um bom número de parti-

cipantes, em virtude de todos os
benefícios oferecidos pelo tribu-
nal. A começar pela remuneração,
que inicialmente é de R$7.111,86
para os técnicos e de R$11.063,80
para os analistas.

Nos dois valores já constam o
auxílio-alimentação, de R$884, a
Gratificação Judiciária (GAJ) e a
Vantagem Pecuniária Individual
(VPI) de R$59,87. Além disso, o TSE
adota o regime estatutário de con-
tratação (garantia de estabilidade),
e oferece também auxílio transpor-
te, auxílio-creche, além de assistên-

cia pré-escolar e médica.
O TSE só depende de si próprio

para abrir esse concurso, já que
tem, desde janeiro de 2016, 118
novas vagas criadas, por meio da
Lei 13.250/16: 110 de analista e
oito de técnico.

Desde 2011 o TSE não abre con-
curso. A seleção anterior, que teve
a validade encerrada no ano passa-
do (prorrogada uma vez), foi para
formação de cadastro de reserva.
Entretanto, 946 pessoas foram cha-
madas ao todo, o que reforça que o
banco é bastante utilizado.

Do último concurso para o TRE-
RJ, realizado em 2012, para cá,
muitas decisões administrativas
foram tomadas e novas regula-
mentações de concursos para a
área judiciária foram editadas.
Em virtude disso, o programa para
técnico judiciário da área admi-
nistrativa deverá sofrer alterações
em relação à seleção passada.

Em 2012, os concorrentes a
técnico judiciário da área admi-
nistrativa passaram por provas
objetivas de Português, Noções de
Legislação, Atualidades, Noções
de Arquivologia, Noções de Di-
reito Eleitoral, Noções de Direi-
to Constitucional, Noções de
Direito Administrativo, Noções
de Administração Pública e No-
ções de Administração de Recur-
sos Materiais.

Parte das disciplinas será man-
tida, como é o caso de Direito
Eleitoral, que refere-se às compe-
tências do órgão e não pode ficar
de fora. Outra mais do que certa
é Português, que cai em todos os
concursos. Além dessas duas, Di-
reito Administrativo e Constitu-
cional também fazem parte das
atribuições do tribunal, por isso
também estão garantidas.

Em virtude da Resolução do TSE
nº 23.391/2013, as novidades se-
riam as matérias de Noções de In-
formática, Normas Aplicáveis aos
Servidores Públicos Federais e Re-
gimento Interno do tribunal tam-

bém serão cobradas. Outra novi-
dade será Direitos da Pessoa com
Deficiência (Lei nº 13.146/2015),
assegurada por meio da Resolu-
ção CNJ nº 230/2016.

No entanto, os concursos mais
recentes da área judiciária vêm
cobrando Noções de Sustentabi-
lidade, como é o caso do TRE-PE
e o TRF-RJ. Por isso, há chances
também dela ser cobrada. E as
disciplinas de Noções de Admi-
nistração Pública e Noções de Ad-
ministração de Recursos Materi-
ais, que caíram no concurso pas-
sado do TRE-RJ? Estuda-se ou não
essas matérias?

Na visão do diretor acadêmi-
co do site Qconcursos, Fernando
Bentes, “é melhor os candidatos
pecarem pelo excesso”. Ou seja,
ele recomenda o estudo das de-
mais matérias. “Primeiro os con-
curseiros devem focar nas maté-
rias já confirmadas, e depois po-
dem partir para as demais. Admi-
nistração Pública, que trata como
administrar os bens públicos, é
mais certa de cair, mas Sustenta-
bilidade é uma tendência. E é
uma matéria com um conteúdo
bem pequeno, que se relaciona
a Direito Ambiental e Adminis-
trativo”, observou.

A Comissão Fundadora da Associação abaixo mencionada, composta de seus

sócios fundadores Convocam para a Assembleia de Fundação da AATC – Associação dos

Adquirentes do THE CITY BUSINESS DISTRICT, a ser realizada no dia 16 de fevereiro de

2017, ás 16:00 horas, na Avenida Venezuela, 131 – Sala 211 – Saúde – Rio de Janeiro –

CEP: 20081-311, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Aprovação dos Estatutos;

2. Eleição da Diretoria e eleição dos membros do Conselho Deliberativo e Conselho
Fiscal;

3. Assuntos gerais;
COMISSAO FUNDADORA DA AATC                              Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2017.

ASSEMBLEIA DE FUNDAÇÃO DA AATC



10 GERALFOLHA DIRIGIDA
14 a 20 de fevereiro de 2017

Área de enfermagem: oferta de
814 vagas em Duque de Caxias

CCCCCARGOSARGOSARGOSARGOSARGOS     | Destaque para técnico de enfermagem e enfermeiro

Previsão é de abertura
de concurso para 1.803
vagas. Preparativos
devem começar em breve

PORTUGUÊS: Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, divisão
silábica, prosódia, acentuação e ortografia; 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 significação das palavras no texto; Inter-
pretação de texto.

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

CONHECIMENTOS GERAIS: Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais
como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações inter-
nacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vincu-
lações históricas, a nível regional, nacional e internacional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Técnicas Fundamentais em Enfermagem: Registro
de Enfermagem, com evolução do paciente, sinais vitais (TPR/PA), peso, altura,
mobilização, higiene corporal, controle hídrico, administração e preparo de medica-
mentos; orientações pertinentes ao autocuidado, promoção do conforto físico, auxí-
lio em exames e coleta de materiais para exames. Lei do exercício profissional: De-
creto que regulamenta a profissão; código de ética do profissional de Enfermagem;
Legislação do Sistema Único de Saúde. Saúde Pública: Participar da vigilância epide-
miológica, imunizações, programas de atenção 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 higi-
ene e saneamento básico e suas implicações com a saúde. Noções de Enfermagem
Médico-cirúrgica: Assistência a pacientes portadores de doenças crônicas (hiperten-
são arterial, diabetes mellitus, asma, bronquite, pneumonia). Assistência ao pacien-
te cirúrgico e possíveis complicações. Atuação no Centro Cirúrgico, circulando, e na
recuperação anestésica, assim como atuar no processamento de artigos hospitala-
res, conhecendo as rotinas de esterilização, preparo de material e prevenção de in-
fecção hospitalar. Noções de Enfermagem MaternoInfantil: Assistência ao pré-na-
tal/pré-parto/puerpério; cuidados imediatos com recém-nascido, e seu conforto, higiene,
segurança e alimentação. Cuidados com recém-nascido filho de cliente com patolo-
gias de bases com diabetes mellitus e hipertensão arterial. Noções de Enfermagem
em ProntoSocorro: Reconhecer situações que envolvam pacientes em risco de vida,
auxiliando-os com técnicas científicas. Ética profissional.

Técnico de enfermagem: veja programa anterior
FOLHA DIRIGIDA publica abaixo o programa do concurso para con-

tratação temporária de técnicos de enfermagem realizado, em 2014,
pela Prefeitura de Caxias. O conteúdo serve como base de estudo até
que o edital seja divulgado. Inicie logo a sua preparação.

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br

Inscrições: www.faepol.com.br

Posto de inscrição: Avenida Almirante

Barroso, 63, sala 1107, Centro, Rio de

Janeiro; e Rua Oswaldo Aranha, 1,

Centro, Cachoeiras de Macacu

Guarda de Macacu é
boa opção para os jovens

OOOOOFERFERFERFERFERTTTTTAAAAA     | Seleção oferece 150 vagas de guarda municipal

CCCCCHAMADASHAMADASHAMADASHAMADASHAMADAS     |

Rio convoca
337 convocados
para Ed. Especial

A Gerência de Admissão de
Recursos Humanos divulgou
na última segunda, dia 13, no
Diário Oficial do Município
do Rio de Janeiro, a convoca-
ção de 337 aprovados no con-
curso de 2014 para agente de
apoio à educação especial. A
medida visa a reforçar a pre-
sença desses profissionais nas
salas de aula do município,
que hoje contam com mais de
13 mil alunos nessa condição.

Os selecionados devem com-
parecer à sede da prefeitura, en-
tre os dias 16, próxima quinta-
feira, e 20, conforme escala, que
pode ser consultada na FOLHA
DIRIGIDA Online. É necessá-
rio que os aprovados apresen-
tem os documentos comproba-
tórios citados no edital, como
o CPF, identidade, carteira de
trabalho, certidão de nasci-
mento e comprovante de resi-
dência, entre outros.

DDDDDÉFICITÉFICITÉFICITÉFICITÉFICIT     |

Polícia Civil:
grande carência
de concursos

Inicialmente preservada da sus-
pensão de concursos públicos, a área
de Segurança do Estado do Rio de
Janeiro precisa da volta das seleções,
porque corre risco de colapso em vá-
rios setores, prejudicando a popula-
ção. Um deles é a Polícia Civil, com
déficit de 10 mil servidores. Tal ne-
cessidade, segundo sindicalistas,
vem atrapalhando a as investigações,
cruciais para punir os criminosos.

Há três concursos, hoje, prioritá-
rios para corporação: para 100 vagas
de delegado (bacharéis em Direito
e com ganhos de R$17.033,22), 92
de perito legista (graduação especí-
fica e R$7.829,45) e investigador (ní-
vel médio e ganhos de R$4.454,93).

Os pedidos de delegado e perito
tramitam na Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão. Já o de in-
vestigador ainda precisa ser feito. A
exemplo, da Polícia Militar, que teve
sinal verde para abrir concurso para
oficial, a Polícia Civil espera ser ex-
ceção e ter tambpem autorização
para voltar a fazer concursos.

Com o acordo firmado com a
União sendo colocado em práti-
ca e os salários dos servidores vol-
tando a ser pagos em dia, a ex-
pectativa é de que a corporação
possa ter sinal verde para reali-
zar as seleções necessárias.

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br

Inscrições: www.institutoibdo.com.br

Posto: Av. Oito de Maio, 582, Centro,

Silva Jardim

Silva Jardim: todos os
níveis e até R$4.448/mês

TTTTTAXASAXASAXASAXASAXAS     | Valores variam de R$42 a R$90

CCCCCRONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMA     |

Procurador
da Alerj: gabarito
nesta terça

Nesta terça-feira, dia 14, os can-
didatos às vagas de procurador da
Assembleia Legislativa do Esta-
do do Rio de Janeiro (Alerj) po-
derão consultar o gabarito preli-
minar da prova objetiva do con-
curso, aplicada no último domin-
go, dia 12. As respostas, tão logo
sejam liberadas no site da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV), or-
ganizadora, poderão ser consul-
tadas também na FOLHA DIRI-
GIDA Online. O índice de falto-
sos, segundo a FGV, foi 48%
(1.740 faltas de 3.623 inscritos).

Quem discordar dos gabaritos
poderá recorrer, na página eletrô-
nica da FGV, nestas quarta e quinta,
dias 15 e 16. Ainda não há uma
data para a divulgação do resul-
tado preliminar da prova objeti-
va. Os candidatos ainda serão sub-
metidos a provas discursiva, oral
e de títulos.

Para especialistas legislati-
vos, a prova objetiva está agen-
dada para 12 de março, com o
cartão saindo no dia 7. Os can-
didatos a especialista serão ava-
liados por meio de 70 questões
objetivas, das 8h ao meio-dia,
exceto os sem especialidade
(qualquer graduação), que farão
o exame das 15h às 19h. O con-
curso da Alerj é para 44 vagas,
sendo 40 de especialista legis-
lativo (várias áreas) e quatro de
procurador, ambos para gradu-
ados. Os ganhos variam de
R$6.972,84 a R$33.762, e o re-
gime de contratação é o estatu-
tário (estabilidade).

IIIIINTERPOSIÇÃONTERPOSIÇÃONTERPOSIÇÃONTERPOSIÇÃONTERPOSIÇÃO     |

PM-RJ recebe
os recursos até
esta terça, 14

Auditor de controle do
TCM: comissão até junho

RRRRREMUMERAÇÃOEMUMERAÇÃOEMUMERAÇÃOEMUMERAÇÃOEMUMERAÇÃO     | Ganhos iniciais de R$13.867

Previsão do tribunal é
de divulgação do edital
até o fim deste ano, com,
pelo menos, 25 vagas

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br

Inscrições: www.duxconcursos.com.br

São José do Vale do
Rio Preto: prazo até quarta

IIIIINSCRIÇNSCRIÇNSCRIÇNSCRIÇNSCRIÇÃOÃOÃOÃOÃO     | É preciso acessar o site do Dux Concursos

Câmara de Friburgo
tem concurso em pauta

EEEEESCOLARIDADESCOLARIDADESCOLARIDADESCOLARIDADESCOLARIDADE     | Níveis médio e superior

Até o dia 2 de março, seguem
abertas as inscrições do concur-
so para a  Prefeitura de Silva Jar-
dim, município próximo a Ca-
choeiras de Macacu. São ofere-
cidas 104 vagas, mais cadastro
de reserva, em cargos de todos
os níveis de escolaridade, com
remunerações de até R$4.448,11,
para cargas que variam entre 16
e 40 horas semanais.

Entre os cargos de nível fun-
damental oferecidos estão au-
xiliar de laboratório (uma
vaga), agente fiscal de saúde
pública (duas vagas), agente
comunitário de saúde (cadas-
tro de reserva) e atendente de
consultório dentário (cadas-
tro), entre outros. Já as funções
de nível médio são agente ad-
ministrativo (12 vagas), guar-
da municipal (11), agente de
tributos (quatro) e inspetor de
alunos (três), entre outros.

No médio/técnico, os inte-
ressados poderão optar por car-
gos como   técnico em conta-
bilidade (uma), técnico de en-
fermagem (quatro) e técnico
de laboratório (uma), entre ou-

tras. Para os graduados, há
chances para enfermeiro (qua-
tro vagas), médico clínico ge-
ral (12), cirurgião dentista
(duas), entre outros.

Para se inscrever, o candida-
to deve acessar o site do IBDO,
organizador, e pagar a taxa, que
varia entre R$42 e R$90, e po-
dem ser pagas em qualquer ban-
co. Para quem tem dificuldade
de acessar a internet, há posto
de atendimento, no Teatro Mu-
nicipal Zezé Macedo, das 9h às
16h, de segunda a sexta-feira.

Em 16 de abril será aplicada
a prova objetiva, versando so-
bre Português, Raciocínio Lógi-
co, Legislação e Conhecimen-
tos Específicos. Os advogados
e guardas municipais passarão
ainda por uma prova discursi-
va e um teste de aptidão física,
respectivamente. O prazo de
validade do concurso é de um
ano, podendo dobrar.

Últimos dias para inscrever-se
no concurso da Prefeitura de São
José do Vale do Rio Preto, próxi-
mo a Teresópolis, na Região Ser-
rana. As inscrições vão até esta
quarta-feira, 15, no site do Dux
Concursos, organizador. A sele-
ção visa à formação de cadastro
de reserva, em cargos de todos os
níveis de escolaridade, com remu-
nerações que variam de R$790,85
a R$8.795,73.

Para o nível fundamental in-
completo, há vagas de auxiliar de
manutenção (R$814,53); vigia
(R$790,85); contínuo (R$814,53);
zelador de unidade escolar
(R$790,85) e coveiro (R$814,53),
entre outras. Já no fundamental
completo, há duas funções, exi-
gindo cursos introdutórios na car-
reira: agente de endemias
(R$814,53) e auxiliar de enferma-
gem (R$971,30).

No nível médio, a oportunida-
de é para guarda ambiental, que
proporciona ganhos iniciais de

R$814,53. Para candidatos de
nível médio/técnico, estão dispo-
níveis as funções de técnico em
raio-x, auxiliar de contabilidade
e auxiliar de tesouraria, entre
outros, com remunerações que
variam de R$971,30 a
R$1.218,24. Já para os graduados,
há os cargos de advogado
(R$4.984,27), nutricionista
(R$1.485,82), fisioterapeuta
(R$1.485,82) e médico de famí-
lia (R$8.795,73), entre outros.

Para se inscrever, é preciso pa-
gar a taxa, que oscila entre R$11,86
e R$131,90. Haverá prova objeti-
va, prevista para 19 de março, e
avaliação de títulos, apenas para
concorrentes de nível superior. O
regime de contratação do concur-
so é o estatutário (estabilidade).
A validade do concurso é dois anos,
prorrogável por igual período.

Os recursos relativos ao resul-
tado provisório da redação do con-
curso para oficial da Polícia Mili-
tar do Estado do Rio de Janeiro
(PM-RJ) serão aceitos até esta terça-
feira, dia 14, no site do Ibade, or-
ganizador. O resultado final des-
sa fase será conhecido a partir das
15h desta quinta, 16.

A segunda fase do concurso, que
consiste em exames antropométri-
cos e teste de aptidão física, está
marcada para o próximo domingo,
dia 19. A convocação será divulga-
da também no dia 16. A relação dos
candidatos que farão essa etapa já
está disponível. O Ibade publicará
as notas preliminares dessa fase em
21 de fevereiro, e os concurseiros po-
derão ver esses documentos tam-
bém na FOLHA DIRIGIDA Online.

Decreto - Na última quinta-fei-
ra, dia 9, saiu no Diário Oficial do
município um decreto alterando o
regulamento da Polícia Militar para
a carreira de oficial combatente.
Agora é oficial: o ingresso nessa fun-
ção exige bacharelado em Direito,
e não mais apenas o nível médio
completo, como nos concursos an-
teriores. O edital da seleção em an-
damento já trouxe essa exigência.

SERVIÇO
Resultados: www.folhadirigida.com.br

Recursos: ibade.org.br

O próximo passo do Tribunal
de Contas do Município do Rio
de Janeiro (TCM-Rio) rumo ao
concurso de auditor de controle
externo (graduados em qualquer
área e ganhos de R$18 mil) é
instalar a comissão responsável
pela seleção. Como o presiden-
te do órgão, conselheiro Thiers
Montebello, deseja iniciar os
preparativos do concurso no
meio deste ano, em junho a co-
missão já deverá estar formada.

A previsão do tribunal é de
divulgação do edital até o fim
deste ano, com pelo menos 25
vagas. Hoje, já há 19, sendo que
a previsão é de muitas admis-
sões. Segundo o setor de Recur-
sos Humanos, há 38 aposen-
tadorias previstas até 2021,
quando o concurso deverá ser
encerrado. Como a seleção é
para substituição de aposenta-
dorias, ela poderá resultar na
admissão de até 57 auditores.

A validade do concurso será
de dois anos, podendo dobrar.
O cargo de auditor de controle
externo é destinado a gradua-
dos em qualquer área e tem
ganhos iniciais de R$13.867,05
que, após três meses de traba-
lho, sobe para R$17.931,45,
pois são somados os encargos
especiais, de R$4.064,40. A car-
ga é de 40 horas semanais.

Os selecionados serão contra-
tados pelo regime estatutário, que
assegura a estabilidade emprega-
tícia, e terão direito a uma série
de benefícios, que tornam o
emprego no órgão diferenciado.

O TCM-Rio oferece auxílio-
saúde (até R$1.200); auxílio-cre-
che (R$1.129), a quem tem de-
pendentes de até 6 anos; e auxí-
lio-educação (R$1.129), para os
servidores com dependentes de
até 17 anos. O tribunal carioca
ainda tem boa localização, já que
está no Centro da cidade do Rio
de Janeiro (Rua Santa Luzia, 732).
Os interessados devem estudar
tendo por base o último concur-
so, de 2010, quando o cargo de
auditor ainda tinha o nome de
técnico de controle externo.

O concurso para a Prefeitu-
ra de Cachoeiras de Macacu,
cidade próxima a Rio Bonito
e Teresópolis, na Região Me-
tropolitana do Rio, cujas ins-
crições vão até 5 de março, é
uma boa oportunidade tam-
bém para os jovens que alme-
jam o primeiro emprego. A se-
leção oferece 150 vagas de
guarda municipal. Para con-
corer, é necessário ter nível
médio e altura mínima de
1,60m (homens) ou 1,55m
(mulheres). A remuneração é
de R$1.161, podendo chegar
a R$1.355,20, com gratifica-
ção. O regime de contratação
é o estatutário (estabilidade).

As inscrições serão aceitas, até
o dia 5 de março, no site da Fa-
epol. Após imprimir o boleto,
é necessário efetuar o pagamen-

to da taxa, de R$80, em qualquer
banco (preferencialmente o
Bradesco). Os participantes que
não tiverem acesso à internet
poderão se cadastrar em um dos
postos de atendimento, locali-
zados no Centro do Rio ou de
Cachoeiras de Macacu, nos dias
úteis, das 9h ao meio-dia e das
13h30 às 17h. Os candidatos
que se inscreveram no primei-
ro prazo estão garantidos no
concurso, contanto que a taxa
já tenha sido paga.

Haverá prova objetiva com
60 questões, e redação, em 2 de
abril. Serão exigidos conheci-
mentos em Português (dez
questões), Raciocínio Lógico
Matemático (dez), Noções de
Legislação (30) e Conheci-
mentos Gerais (dez). Os can-
didatos passarão ainda por teste

de aptidão física, avaliação psi-
cológica e curso de formação,
nas datas informadas no novo
cronograma.

A remuneração inicial do
guarda é de R$1.161,60, com-
posta por vencimento de R$968
e adicional de insalubridade
de R$193,60 (20% do salário-
base). No entanto, a insalubri-
dade pode chegar a 40% do sa-
lário (R$387,20), elevando os
ganhos iniciais para
R$1.355,20. A validade do con-
curso é de dois anos, podendo
ser prorrogado por mais dois.

O edital do concurso para a
Câmara de Vereadores de Fribur-
go, na Região Serrana, deverá
sofrer um pequeno atraso para ser
divulgado. O documento, que
estava previsto para ser liberado
no início de fevereiro, poderá fi-
car para depois do carnaval, já que
algumas pendências precisam ser
feitas. A oferta será de 14 vagas
em cargos dos níveis médio e
superior, com remunerações ini-
ciais de R$1.826,91 e R$3.094,60,
respectivamente.

Os candidatos que tiverem o
ensino médio completo poderão
optar por cargos de agente legis-
lativo (1), almoxarife (1), assis-
tente legislativo (2), auxiliar ad-
ministrativo (2), auxiliar de pa-
trimônio (1) e auxiliar legislati-
vo (2). Em caso de graduação, as
carreiras de adjunto legislativo (1),
assessor de comunicação social
(1), auditor de controle interno
(1), oficial administrativo em
análise de sistemas (1) e oficial
legislativo (1) estarão disponíveis.

SERVIÇO
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Na área da Saúde, técnico de
enfermagem e enfermeiro são
as duas carreiras de maior des-
taque no serviço público. E quem
mora em Duque de Caxias ou
tem a possibilidade de trabalhar
na cidade da Baixada Fluminen-
se e busca a estabilidade empre-
gatícia, uma ótima oportunida-
de está prevista para esse ano. A
previsão é de abertura de con-
curso para 1.803 vagas, sendo 814
somente para essas funções, sen-
do 500 para a primeira e 314
para a segunda.

Os preparativos da seleção
deverão ser iniciados em breve,
assim que o prefeito Washing-
ton Reis consiga colocar as fi-
nanças do município em dia. No
nível médio/técnico, além de
técnico de enfermagem, há pre-
visão também de 63 vagas para
técnico de laboratório e 65 para
técnico de raio-x.

Já no nível superior, além de
enfermeiro, serão contratados
38 assistentes sociais, 26 fisio-
terapeutas, 30 nutricionistas,
168 dentistas, 21 farmacêuticos,
44 psicólogos e oito terapeutas
ocupacionais. Haverá também
500 vagas de médico em diver-
sas especialidades, como Pedi-
atria, Ortopedia, Ginecologia,
Dermatologia e Oftalmologia.

O concurso precisa ser aber-
to pois há um Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC) firma-
do entre a Prefeitura de Caxias
e o Ministério Público, que visa
à substituição de terceirizados.
Quase metade dos empregados
da Saúde do município está con-

tratado de forma irregular.
Soma-se isso ao fato de a pre-

feitura não abrir concurso para
efetivos há nove anos. O último,
de 2007, foi para 1.281 vagas.

Já há três anos, em 2014, a
prefeitura realizou uma seleção
que teve 659 vagas temporárias,
abrangendo cargos dos níveis
médio, médio/técnico e superi-

or. Além das contratações pelo
regime estatutário, que assegu-
ram a estabilidade empregatícia,
outro atrativo é que os novos
servidores ingressarão na prefei-
tura com um Plano de Cargos
atualizado, que elevarão os sa-
lários atuais. Muito em breve a
matéria deverá ser votada na
Câmara de Caxias.
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Compromisso social com a mudança
RAYMUNDO NERY STELLING JUNIOR *

Temos todos passado por um período extre-
mamente nebuloso de nossa história mundial
e de nossa história nacional.

Este clima geral tem gerado sobre a sociedade,
sobre as pessoas, uma profunda intranquilidade,
fruto, de imensas dúvidas acerca do que ocorrerá
“em seguida”.....

Natural tal sentimento, tendo em vista que nós,
humanos, temos o hábito de estabelecer normas,
padrões, “norte” para tudo que realizamos, em-
preendemos, vivemos; no entanto, num quadro
de tamanha instabilidade e aonde verificamos a
cada dia mais “totens” sendo derrubados no ce-
nário geral, ficamos na maioria das vezes sem
sabermos “quais passos devem ser dados”...

Por diversas fases da história de nossa Civiliza-
ção passamos por momentos muito preocupan-
tes e alguns então que jamais aceitamos ou acei-
taremos retornar porque minimamente podemos
os intitular de ‘aviltantes à Vida” - jamais!

Todo este caudal de experiências vividas nos le-
gou um grande patrimônio de realidades através
das quais a humanidade passou, superou (mui-
tas vezes com pesadas feridas) e que nos permite
entender que devemos focar todas as nossas ca-
pacidades no sentido de reversão do quadro que
se delineia e não pode ser aceito e somente tere-
mos condição de satisfatoriamente operar tal mu-
dança se tivermos em nosso sentimento e eiva-
das em nossas ações a percepção de que conse-
guiremos e que todo processo demanda tempo e
avaliação constante para um resultado final que
contemple totalmente o “norte” que se espera.

Escrito isso, abordo a seguinte questão: Mesmo
cientes da adversidade do quadro que estamos a
atravessar, duas são as opções basilares: nos debru-
çarmos sobre uma muralha de queixas ou procu-
rarmos de forma assertiva atuarmos para que os fatos
equivocados sejam corrigidos e seus detratores (con-
forme o caso evidentemente) reorientados ou pu-
nidos e  passemos a construir novas “pontes” para
que a mudança e o equilíbrio da sociedade chegue
com a maior brevidade possível.

Mais de uma vez ouvi de meu pai: “Aonde mui-
tos se detém apenas no problema eu os encaro
com o prisma de procurar possibilidades”... nunca

esqueci deste “foco” que ele me passou, e a partir
deste ensinamento, sempre ao enfrentar os na-
turais obstáculos que a vida nos coloca, procu-
rei e procuro entender o que estava errado, cor-
rigir dentro do possível e qual ensinamento que
esta situação me traz para eu mesmo me aper-
feiçoar em meu caminhar.

A grande verdade é que a sociedade se encontra as-
solada de tantas informações negativas que o clima
sob o qual ela existe se encontra igualmente profun-
damente afetado e isto gera uma visão negativa que
pode “contaminar” avaliações e decisões que preci-
sem ser tomadas com equilíbrio e pertinência.

Creio profundamente no primado da Lei e creio
igualmente que todos nós cidadãos temos o dever
pétreo não só de a obedecer como de a defender e
até de a alterar se for consenso da maioria da socie-
dade, mas, jamais podemos atuar de forma distinta
da mesma para que, eticamente, não percarmos a
razão do venhamos a propor como mudança.....

Certamente que entendo e concordo que os de-
tratores da Lei sejam punidos de forma exemplar,
sobretudo quando em casos de violência (sob as suas
mais diversas facetas) e ao afetarem, o patrimônio
público que é o responsável por custear o bem estar
de todos os cidadãos e assim, estes serem resguar-
dados em seus direitos fundamentais e inalienáveis.

Proponho portanto que tenhamos, evidente-
mente um olhar analítico permanente sobre a
realidade na qual a sociedade se encontra, porém,
que não venhamos a permitir que a negatividade
ou a passionalidade (por vezes compreensivelmen-
te gerada pelos absurdos que um cidadão pode
em certos casos se encontrar) venha a comprome-
ter nossa capacidade de reação; uma reação que
se dê observando as possibilidades que surgem
da problemática de tal forma, que consigamos sair
do atual nefasto quadro mais fortes e mais capa-
zes de promovermos uma sociedade democráti-
ca, igualitária em oportunidades e capaz de ga-
rantir para nós e as gerações vindouras um novo
momento de qualidade real de vida!

PRESIDENTE-CHANCELER DO
INSTITUTO INTERAMERICANO DE FOMENTO À

EDUCAÇÃO, CULTURA E CIÊNCIA

Taxa de inscrição
é de apenas R$20. Só
homens podem
participar da seleção

Fuzileiros navais: oferta de
1.300 vagas para ensino médio

CCCCCRONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMA     | Prazo de inscrições começa no dia 2 de março

Últimos dias
de inscrição para
sargentos

RRRRRETETETETETAAAAA    FINALFINALFINALFINALFINAL     |

Remuneração
inicial de R$10.524
para dentistas

AAAAAERONÁUTICAERONÁUTICAERONÁUTICAERONÁUTICAERONÁUTICA     |

Aeronáutica
realiza concurso
para capelão

FFFFFORÇAORÇAORÇAORÇAORÇA A A A A AÉREAÉREAÉREAÉREAÉREA     |

Engenheiros
da Aeronáutica:
20 vagas

OOOOOPORTUNIDADEPORTUNIDADEPORTUNIDADEPORTUNIDADEPORTUNIDADE     |

Vagas para
farmacêuticos na
Força Aérea

ÁÁÁÁÁREAREAREAREAREA    MILITMILITMILITMILITMILITARARARARAR     |

Inscrições para
oficiais de apoio
começam dia 20
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QQQQQUUUUUANTITANTITANTITANTITANTITAAAAATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO     | Estão em disputa, ao todo, 1.240 vagas

Inscrições abertas no concurso
para aprendizes-marinheiros

O Concurso de Admissão ao
Curso de Formação de Soldados
Fuzileiros Navais (C-FSD-FN) terá
oferta de 1.300 vagas. De acordo
com o edital, que já foi divulgado
e pode ser consultado na FOLHA
DIRIGIDA Online, a escolaridade
mínima exigida para participar é
o ensino médio completo.

Só homens podem participar do
concurso. Os classificados, após
concluído o curso de formação, in-
gressarão nos quadros do Corpo de
Fuzileiros, com soldo de R$1.478.
A remuneração, incluindo gratifica-
ções, não foi divulgada. No ano
passado, o valor era de R$1.587.

As inscrições serão realizadas

entre os dias 2 e 30 março. Os
candidatos deverão quitar a taxa
no valor de R$20 em qualquer
agência bancária, até o dia 31 de
março. Os inscritos no CadÚni-
co, programa social do governo,
poderão solicitar a isenção do pa-
gamento da taxa.

Ao se inscrever, o candidato
deverá escolher unidade na qual
passará pelas etapas de avaliação
e o local de sua lotação, se apro-
vado. A distribuição das vagas é
a seguinte: Rio de Janeiro (698),
Brasília (140), Rio Grande do Sul
(75), Belém (80), Mato Grosso
do Sul (75), Amazonas (80), Rio
Grande do Norte (60), Bahia (60)
e São Paulo (32).

Entre os requisitos para parti-
cipação do concurso, estão: estar
em dia com as obrigações civis e
militares, ter 1,54m e 2,00m de
altura e ter mínimo de 18 anos e
máximo de 21 anos, referencia-

dos em 1° de janeiro de 2018. As
demais exigências podem ser
consultadas no edital.

A seleção será feita em seis
etapas. A primeira, marcada para
o dia 30 de maio, será o exame
de escolaridade, composto por 50
questões objetivas de Português
e Matemática. Os classificados
serão submetidos a exames com-
plementares: verificação de dados
biográficos, análise de documen-
tos, inspeção de saúde, teste fí-
sico e avaliação psicológica.

Dos classificados, 1.060 farão
o curso de formação, que dura
17 semanas, no Rio de Janeiro.
Para os outros 240, a formação
será em Brasília. Durante o cur-
so, os alunos receberão alimen-
tação, uniforme e assistência
médico-odontológica.

SERVIÇO
www.folhadirigida.com.br

Privatizar a Cedae não é solução
TERESINHA MACHADO DA SILVA *

A privatização da Companhia Estadual de Água
e Esgoto (Cedae) é uma condição imposta pelo
Governo Federal para refinanciar a dívida do
Estado do Rio de Janeiro. Consideramos inacei-
tável a privatização da Cedae, uma vez que se trata
de um bem lucrativo.

Em um período de recessão econômica nacio-
nal, a qual é fruto da má administração dos re-
cursos públicos e da corrupção, o Governo Esta-
dual não pode dar como garantia do acordo as-
sinado com a União, para a recuperação fiscal do
Estado, a venda de um bem, destruindo, assim,
uma estatal e repassando-a para a iniciativa pri-
vada. Da mesma forma, o Governo Federal não
deveria impor tal exigência.

O texto do projeto prevê que os responsáveis
pela avaliação e estruturação da operação de ali-
enação das ações da companhia serão “institui-
ções financeiras federais”. A expectativa é de que
a receita da venda seja suficiente não só para a
quitação do empréstimo de R$3,5 bilhões, assim
como para o abatimento de outras dívidas do
Estado como garantias da União.

Ao contrário do que estamos assistindo no
Brasil, em todo o mundo os Governos de Estado
estão estatizando os serviços essenciais, ou im-
pedindo a sua privatização, devido à incompe-
tência dos gestores privados.

Há um movimento, em grandes cidades do
mundo, pela reestatização de serviços. Os moti-
vos são, principalmente, o não cumprimento de
metas de investimento, o não cumprimento da
melhoria dos serviços prestados e cobrança de
tarifas abusivas dos clientes. Berlin, Paris, Buda-
peste e Buenos Aires são exemplos de cidades im-
portantes do mundo que afastaram as empresas
privadas que operavam seus sistemas pelos mes-
mos motivos que o Governo Brasileiro alega para
privatizar a Cedae: má qualidade dos serviços e
baixo índice de investimento.

Um estudo elaborado pela Unidade Interna-
cional de Pesquisa de Serviços Públicos, publi-
cado em 2014, informa que ocorreram 180 ca-
sos de reestatização no mundo, nos últimos 15
anos. Os principais motivos são: promessas fal-
sas das empresas privadas, tarifas altas e priori-
zação do lucro em detrimento do atendimento
às comunidades.

Acreditamos que a privatização da Cedae vai
precarizar os serviços de distribuição, principal-
mente para as áreas mais carentes. Nos anos 90,
o Brasil privatizou inúmeras empresas de tele-
comunicações e, apesar da oferta ter aumenta-
do, acompanhando a evolução tecnológica do
setor em todo o mundo, a qualidade dos servi-
ços é péssima, as empresas privadas que atuam
no setor são campeãs em reclamações de seus
clientes e as tarifas cobradas estão entre as mai-
ores do mundo.

Sabe-se que a Cedae precisa melhorar o serviço
oferecido à população, no entanto não é entregando
esse patrimônio tão importante à iniciativa pri-
vada que o problema será solucionado.

É preciso muito cuidado com a privatização do
saneamento. Há vários exemplos de privatiza-
ções do setor que pioraram os serviços, encare-
ceram as tarifas e excluíram, ao invés de incluir,
as comunidades mais carentes aos sistemas ope-
rados. Os investimentos em saneamento básico
reduzem drasticamente os gastos com o custeio
da saúde pública. Embora esta afirmativa já seja
comprovada, é preciso ser lembrada, constante-
mente, aos nossos governantes para que eles as-
sumam essa obrigação que é do governo e reali-
zem os investimentos necessários para univer-
salizar o saneamento.

Estamos vivendo um desgoverno no Estado do
Rio. Privatizar a Cedae é abrir mão de mais uma
empresa que pertence ao povo fluminense, de-
vido às ações corruptas daqueles que estiveram
à frente do Estado.

Diante do exposto, é possível observarmos que a
intenção do Executivo é solucionar um problema
de curto prazo no seu governo, ou seja, a privatiza-
ção seria uma forma de resolver um problema do
atual governo e não do Estado do Rio de Janeiro.

Esperamos que o Governo comprove a possi-
bilidade de mudar as estratégias e apresente uma
solução eficaz sem onerar o servidor público que
já está muito sofrido.

PRESIDENTE DA UPPE-SINDICATO
E DIRETORA DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS

DA CONFEDERAÇÃO DE SERVIDORES
PÚBLICOS DO BRASIL (CSPB)

Estão abertas as inscrições para
o concurso público de admissão
às Escolas de Aprendizes-Mari-
nheiros (CPEAM) de 2017. A
oferta é de 1.240 vagas, com re-
munerações iniciais de R$1.500,
podendo chegar a até R$2.500
após três anos de serviço.

As inscrições devem ser feitas
através do site da Marinha. Aque-
les que não possuem acesso à in-
ternet poderão fazer suas inscrições
em postos presenciais de atendi-
mento instalados nas cidades onde
serão realizadas as provas objetivas
e as demais etapas do concurso.

Os candidatos terão até o dia
13 de março para efetuar o paga-
mento da taxa de inscrição que

está fixada no valor de R$30. Po-
derão solicitar isenção de taxa os
que comprovarem pertencer a fa-
mília de baixa renda e estiverem
inscritos no programa social do
governo, CadÚnico.

Somente candidatos do sexo
masculino podem concorrer. A
exigência é de que tenham ensi-
no médio completo ou estejam
no ano da conclusão e que pos-
suam idade entre 18 e 22 anos.
Os candidatos que estiverem no
último ano do ensino médio só
poderão assumir a vaga se apre-
sentarem o diploma na data es-
tabelecida para a realização da
validação documental.

A seleção será em cinco etapas:

prova objetiva, inspeção de saú-
de, teste de aptidão física, avali-
ação psicológica, verificação de
dados e de documentos. A pro-
va, cuja data conhecida a partir de
3 de abril, terá 50 questões de
Matemática, Português e Ciênci-
as (Física e Química).

O curso será ministrado sob o
regime de internato nas Escolas
de Aprendizes-Marinheiros
(EAM), que ficam nas cidades de
Vitória (ES), Florianópolis (SC),
Recife (PE) e Fortaleza (CE). A
duração é de 48 semanas.
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Terminam nesta sexta, 17, as
inscrições do concurso para sar-
gentos da Aeronáutica. Candida-
tos de ambos os sexos podem se
inscrever, entretanto é necessário
que não tenham menos de 17
anos e nem 25 anos completos
no dia 31 de dezembro de 2018.
Devem também, possuir ensino
médio completo.

São 358 vagas e os classificados
ingressam na carreira com soldo
de R$3.584. É preciso acessar o site
da Força Aérea ou da Escola de Es-
pecialistas de Aeronáutica (EEAr)
para fazer a inscrição. A taxa de
inscrição é de R$60 e deverá ser
paga até 24 de março.

A primeira etapa, a prova escri-
ta, será em 14 de maio, com ques-
tões de Português, Inglês, Matemá-
tica e Física. As fases seguintes são:
inspeção de saúde, exame psico-
lógico, teste de condicionamento
físico e validação documental. O
curso será ministrado na EEAr em
Guaratinguetá-SP, sob regime de
internato, e terá duração de apro-
ximadamente dois anos.

SERVIÇO
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As inscrições do concurso para
dentistas da Aeronáutica serão
realizadas entre 20 de feverei-
ro e 21 de março. A taxa de ins-
crição é de R$120 e poderá ser
paga até o dia 28 de março de
2017. A oferta é de 10 vagas e a
remuneração inicial é de
R$10.524,60 mensais.

As inscrições são feitas no site
da Força Aérea. Homens e mulhe-
res podem participar, desde que,
entre outras exigências, tenham
até 36 anos até 31 de dezembro
de 2018. Os inscritos fazem a
prova da primeira fase no dia 28
de maio. Ela terá itens de Portu-
guês e de Conhecimentos Espe-
cíficos, além de uma redação.

Os classificados nessa etapa
passarão ainda por inspeção de
saúde, exame de aptidão psico-
lógica, teste de condicionamento
físico e validação documental. O
curso será ministrado em Belo
Horizonte (MG), no Centro de
Instrução e Adaptação da Aero-
náutica (CIAAR).

SERVIÇO
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Outro concurso realizado pela
Aeronáutica neste início de ano
é para o posto de capelão. São
quatro vagas, sendo duas para sa-
cerdote católico e duas para pas-
tor evangélico.

As inscrições estarão abertas de
20 de fevereiro a 21 de março, no
site da FAB. Um dos procedimen-
tos é pagar uma taxa no valor de
R$120, até 28 de março. Os clas-
sificados ingressarão nos quadros
da Aeronáutica, com remunera-
ção de R$10.524,60.

É preciso ter ensino superior em
Teologia, idade entre 30 e 40 anos
completos até o dia 31 de dezem-
bro de 2018. A seleção será feita
por prova objetiva, inspeção de
saúde, exame de aptidão psico-
lógica, teste de condicionamen-
to físico e validação documental.

SERVIÇO
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A Aeronáutica receberá entre
20 de fevereiro e 21 de março,
inscrições no concurso para 20
vagas de engenheiros. Podem
participar brasileiros natos, de am-
bos os sexos, que não possuam
mais de 36 anos a data estabele-
cida no edital, entre outros requi-
sitos. A remuneração bruta inicial
é de R$10.524,60.

Após o cadastro, os candidatos
deverão quitar a taxa, no valor de
R$120, até 28 de março. Os ins-
critos farão a prova da primeira fase
em 28 de maio. Os classificados
terão pela frente inspeção de saúde,
exame psicológico, teste físico e
validação documental. O curso de
formação será no Centro de Ins-
trução e Adaptação da Aeronáu-
tica, Belo Horizonte. A duração
aproximada é de 17 semanas.
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A Aeronáutica realiza concur-
so para quatro vagas nas áreas de
Farmácia. As inscrições podem ser
feitas entre os dias 20 de fevereiro
e 21 de março, no site da FAB.

Podem participar candidatos de
ambos os sexos, brasileiros na-
tos, que não possuam mais de 36
anos até a data definida em edi-
tal, entre outros requisitos. A re-
muneração inicial do cargo atu-
almente é de R$10.524,60.

A inscrição custa R$120 e deve
ser paga até 28 de março. No dia
28 de maio, os inscritos farão pro-
va de Português, Conhecimentos
Especializados e Redação. As fa-
ses seguintes são: inspeção de saú-
de, exame psicológico, teste físi-
co e validação documental. O
curso de formação será realizado
em Belo Horizonte (MG).
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Com exigência de ensino supe-
rior em áreas específicas, o concur-
so para Oficiais de Apoio da Ae-
ronáutica recebe inscrições a par-
tir do dia 20. Os classificados ini-
ciam carreira na FAB com remune-
ração de R$10.524,60.

São 17 vagas, nas áreas de Admi-
nistração (3), Análise de Sistemas
(1), Ciências Contábeis (1), Peda-
gogia (2), Enfermagem (1), Fisio-
terapia (1), Psicologia (1), Serviços
Jurídicos (5) e Serviço Social (2).

Podem participar candidatos de
ambos os sexos, brasileiros na-
tos, que possuam no mínimo 18
e, no máximo, 32 anos até a data
especificada no edital, entre ou-
tros requisitos. As inscrições po-
derão ser feitas até 21 de março,
no site da FAB. Será preciso pa-
gar uma taxa de R$120.

O concurso terá as seguintes fa-
ses: provas (em 28 de maio), ins-
peção de saúde, teste físico, exa-
me psicológico e validação docu-
mental. O curso de formação será
realizado em Belo Horizonte (MG).
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eclarações recentes do presidente da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), Leonardo Pereira,
têm gerado expectativa quanto à abertura de
concurso. Ainda mais porque a eficaz atuação da

autarquia está intrinsecamente ligada à recuperação econô-
mica do país, observa Florisvaldo Machado, presidente do
Sindicato Nacional dos Servidores da CVM (SindCVM).

O pedido de concurso será encaminhado ao Ministé-
rio do Planejamento, por intermédio do Ministério da
Fazenda, ao qual a CVM é subordinada. Machado acha
que ele deve ser autorizado, para 2018, apesar da
contenção dos gastos governamentais. “A não aprova-
ção do concurso deixou de ser uma alternativa”, susten-
ta o sindicalista.

Machado acrescenta que o governo precisa olhar com
atenção a solicitação do presidente da autarquia, para os
cargos de agente executivo (nível médio), inspetor e analis-
ta (superior), pois, além da grande carência existente,
muitas aposentadorias são esperadas este ano.

Segundo o presidente do SindCVM, a autarquia, apesar
da sua importância estratégica, é vítima do descaso gover-
namental, e tem um quadro de pessoal subdimensionado.

FOLHA DIRIGIDA - COMO
ESTÁ COMPOSTO O QUADRO DE
SERVIDORES NOS CARGOS DE
ANALISTA, INSPETOR, AGENTE
EXECUTIVO E AUXILIAR DE SER-
VIÇOS GERAIS? DE QUANTO É O
DÉFICIT?
Florisvaldo Machado - O cargo

de auxiliar de serviços gerais,
que compreendia datilógrafos e
outros, está sendo extinto, por
isso não haverá mais concurso
para ele. Então agora, efetiva-
mente, são três cargos: no nível
médio, agente executivo, e no
superior, inspetor e analista. Eu

não tenho o quantitativo de va-
gas preenchidas de cada um de-
les, mas o que sei é que temos
em torno de 500 servidores na
ativa, entre analistas, inspetores,
agentes executivos e auxiliares.
Isso nas três unidades: na sede,
localizada no Rio de Janeiro, em
São Paulo e em Brasília.

ESSA CARÊNCIA DE PESSOAL É
MAIOR NO RIO, POR SER A SEDE
DA CVM, CORRETO? E QUANTO
À MAIOR NECESSIDADE DE PES-
SOAL, É NO CARGO DE AGENTE
EXECUTIVO?
As principais operações estão no
Rio de Janeiro, mas temos uma
unidade importante em São Pau-
lo, pois lá há grandes empresas.
Nós entendemos que a estrutura,
mesmo com poucas vagas preen-
chidas, é subdimensionada para
o nosso mercado. O que eu pos-
so dizer é que, em nossa percep-
ção, a CVM é um órgão importante
demais para ter a estrutura que
tem. A instituição tem uma estru-
tura reduzida demais, diante da
nossa economia e do nosso mer-
cado. Para você ter uma ideia, em
termos de servidores, o Banco
Central tem quase dez vezes o
nosso total. Estaríamos muito
próximo do que seria a Ancine,
mas sem querer desmerecer o
papel do cinema, entendemos

que o papel da regulação do mer-
cado de capital é uma atividade
essencial demais para não ter a
estrutura que deveria ter.

HÁ MUITOS SERVIDORES COM
IDADE PARA SE APOSENTAR, O
QUE AUMENTARIA A CARÊNCIA DE
PESSOAL?
Com a tramitação da proposta de
reforma na Previdência, não só
aqui na CVM, mas no serviço
público em geral, há uma onda
no sentido de  antecipar a apo-
sentadoria. Quem já reúne con-
dições, então, está tomando as
medidas necessárias para assegu-
rar a aposentadoria. E isso, segu-
ramente, vai provocar uma dimi-
nuição de servidores atípica neste
ano, no mercado de forma geral.
Aqui, isso é muito perceptível.
Conversando com os colegas, dá
para identificar um interesse ge-
neralizado nesse aspecto. Imagi-
namos ser uma tônica agora du-
rante o ano. Nesta semana mes-
mo, por exemplo, uma colega se
aposentará. E assim como ela,
temos vários outros.

O PRESIDENTE DA CVM DISSE
QUE VAI SOLICITAR AO MINISTÉ-
RIO DO PLANEJAMENTO A ABER-
TURA DE CONCURSO. QUAL É A
POSIÇÃO DO SINDICATO EM RELA-
ÇÃO A ISSO? JÁ VINHA COBRAN-
DO DA CVM NOVOS CONCUR-
SOS? DESDE QUANDO?
Todos os anos é enviado um pe-
dido de abertura de concurso ao
Ministério do Planejamento, e
nos últimos anos todos têm sido
sistematicamente negados. A úl-
tima vez foi ano passado, para o
orçamento de 2017, então o que
se espera é que em 2017 não te-
nhamos concurso. Mas existe
uma expectativa de que o pedi-
do seja aprovado em 2018, e é
nesse sentido que o presidente da
CVM vem dando algumas decla-
rações. Ele está preocupado com
a inspeção que será feita no Bra-
sil e, realmente, o déficit de ser-
vidores pode impactar negativa-
mente a nota internacional que
temos. Isso caminha com o que
eu te falava, o subdimensiona-
mento da nossa instituição para
o nosso mercado. Estamos entre
as oito ou dez economias do
mundo, e a nossa legislação do
mercado de capitais tem limita-
ções muito significativas.

O PRESIDENTE DA CVM, LEO-
NARDO PEREIRA, AFIRMOU QUE O
BAIXO QUANTITATIVO DE PESSO-
AL PODE PREJUDICAR A INSPE-
ÇÃO CONDUZIDA PELO FUNDO
MONETÁRIO INTERNACIONAL
(FMI) E, CONSEQUENTEMENTE, A
RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO
BRASIL. COMO O SENHOR EN-
XERGA ESSA QUESTÃO?
De fato temos que nos preocu-
par com isso, nos preocuparmos
com nossa recuperação econômi-
ca e construir o alicerce regula-
tório que o país precisa para cres-
cer. O papel do regulador do
mercado de capitais é inspirar
confiança nos agentes econômi-
cos. Precisamos criar um ambi-
ente de confiança, e uma má
classificação de um agente exter-
no, como o FMI, vai de encon-
tro exatamente a esse propósi-
to de inspirar confiança.

A QUE SE DEVE ESSA RELUTÂN-
CIA NA ABERTURA DE CONCUR-
SOS, MESMO EM FACE A GRAN-
DES NECESSIDADES, COMO O SE-
NHOR CITOU?
É uma questão de definição de
política econômica. A orientação
da política macroeconômica do
país tem sido adotar um mode-
lo diferente daquele que pressu-
põe um mercado de capitais for-
te, como é visto nos últimos anos,
com o protagonismo do BNDES
na oferta de créditos para o país,
e, por outro lado, o protagonis-
mo dos títulos públicos, como
elemento de poupança. Esse in-
centivo dado aos títulos públicos,
com juros elevados, e ao BNDES
com juros subsidiados para quem
tomava créditos, representava
uma prática de desincentivo do
mercado de capitais e revelavam

um modelo de política econômica
do país, um modelo que na nos-
sa opinião não é o mais adequa-
do, mas é o modelo que estava
em vigor. Nós acreditamos que o
modelo ideal é o modelo que
privilegia o mercado de capitais.

COMO O SENHOR JÁ EXPLICOU,
A CVM TEM UM PAPEL FUNDA-
MENTAL NA FISCALIZAÇÃO DO
MERCADO DE CAPITAIS. ENTÃO,
COMO ESSE BAIXO QUANTITATI-
VO DE PESSOAL PREJUDICA O
TRABALHO? ATRAPALHA A FIS-
CALIZAÇÃO? QUAIS SÃO AS CON-
SEQUÊNCIAS PRÁTICAS DISSO?
A fiscalização continua, mas com
uma capacidade reduzida. Quan-
do você tem menos gente, é me-
nor a capacidade de fiscalização,
não funciona na mesma extensão
que poderia ou deveria.

EM NOTA NO SITE DO SINDCVM,
FOI DITO QUE “O DESVIO DE CON-
DUTA DE POUCOS PODE TER RE-
FLEXOS NEGATIVOS EM TODA A
ECONOMIA, COM POTENCIAL ATÉ
MESMO DE GERAR UMA CRISE
ECONÔMICA”. O SENHOR ACRE-
DITA QUE COM O BAIXO QUAN-
TITATIVO DE PESSOAL, E CON-
SEQUENTEMENTE DE FISCALI-
ZAÇÃO, ESSES DESVIOS DE CON-
DUTA SE TORNARÃO MAIS RE-
GULARES?
A fiscalização envolve tudo isso.
É claro que com a capacidade
reduzida em virtude de falta de
pessoal, ou falta de equipamen-
to, ou falta de recursos para as
atividades que devem ser feitas,
o alcance da atividade de regu-
lação é menor. Pode-se fazer um
paralelo com a polícia, por exem-
plo: quanto maior o número de
policiais bem equipados, treina-
dos, maiores os resultados. E na
CVM é a mesma coisa.

O SENHOR ACREDITA QUE O SU-
CESSO DA CVM GUARDA CORRE-
LAÇÃO COM O DESENVOLVIMEN-
TO ECONÔMICO DO PAÍS?
Sim, é um dos fatores. Para o
desenvolvimento econômico, é
preciso um mercado de capitais
sólido. O que, por sua vez, depen-
de da confiança dos agentes eco-
nômicos. E para que haja confi-
ança dos agentes, para que eles
possam acessar esse mercado de
capitais sem achar que estão en-

trando em um jogo de altíssimo
risco, que não tem uma regula-
ção atuante, estruturada, capaz de
fazer o trabalho que se espera
dela, é preciso fortalecer o mer-
cado de capitais. O que terá como
tendência o fortalecimento e cres-
cimento econômico.

O SENHOR ESTÁ OTIMISTA QUAN-
TO À AUTORIZAÇÃO DO CONCUR-
SO PELO MINISTÉRIO DO PLA-
NEJAMENTO?
Eu acredito que agora não é mais
possível que não se aprove o ocn-
cruso. A não aprovação do concurso
deixou de ser alternativa. Não é
mais questão de otimismo ou pes-
simismo, pois já passamos dessa
fase. Não é mais uma opção.

EM SUA VISÃO, QUAL SERIA O
NÚMERO IDEAL DE SERVIDORES
NA CVM? E QUANTOS DEVEM
SER SOLICITADOS?
Depende muito da visão que você
tem de qual tipo de estrutura, de
modelo econômico é o adequa-
do para o país. Eu poderia dizer,
por exemplo, que é desejável que
a CVM fosse 10 vezes maior do
que é hoje. É claro que só aumen-
tar o número de pessoas não é o
bastante, você precisa de treina-
mento, aperfeiçoamento, de toda
uma série de coisas para se ter
maior produtividade.

SERIA POSSÍVEL UM NÚMERO
MUITO ELEVADO DE PESSOAS?
Sim, mas não acredito nisso
neste momento. Então, eu acho
que o número deve ser algo mais
próximo ao que foi o último
concurso.

QUANDO O SENHOR INGRESSOU
NA CVM? CONTE UM POUCO
SOBRE A SUA TRAJETÓRIA NO
ÓRGÃO.
Entrei na CVM em maio de
2014, como inspetor. É um ór-
gão que sempre me chamou
muita atenção, sempre entendi
sua atuação e a importância que
suas atividades desempenha-
vam, e acreditava que poder
participar de uma instituição
como essa seria algo desafiador,
gratificante. De fato, nós temos
inúmeras dificuldades, desafi-
os e oportunidades de melho-
ria, mas existe também a parte
de acreditar que está fazendo
algo importante, algo útil para
a sociedade, que vai refletir na
melhoria da vida das pessoas,
porque quando a economia me-
lhora, a vida das pessoas melho-
ra. De maneira difusa, mas existe
uma relação e acredito que é gra-
tificante fazer parte disso. Por
outro lado, fico triste às vezes
quando vejo que o Estado bra-
sileiro não dispensa a atenção
que deveria a uma instituição
do porte da CVM.

E COMO TEM SIDO SUA TRAJETÓ-
RIA À FRENTE DO SINDICATO DE
UMA ORGANIZAÇÃO TÃO IMPOR-
TANTE COMO É A CVM?
Tomei posse em 1º de julho de
2015, e posso dizer que desafios
não faltam. São inúmeras deman-
das e problemas que precisam ser
atacados. Recentemente vivenci-
amos um revés muito grande, um
desalinhamento de carreiras típi-
cas de Estado. No nosso enten-
dimento, esse desalinhamento e
esse descolamento é intolerável,
inaceitável. As atividades desem-
penhadas pelos servidores da
CVM são de altíssima complexi-
dade, talvez sejam as de maior
complexidade em toda a estru-
tura do Estado. Lidamos com
casos que envolvem todas as áreas
do conhecimento, com estrutu-
ras de capital muito grandiosas,
e regulação de empresas de gran-
de porte, como Petrobrás e Vale.
E não só companhias, mas cor-
retoras, empresas de auditoria,
enfim, um mercado muito gran-
de e complexo. E não é razoá-
vel, em nossa opinião, que se-
jamos profissionais que façamos
trabalhos com esse nível de com-
plexidade e sejamos despresti-
giados, como aconteceu agora no
último ano, com esse descola-
mento intolerável.

JULIA MAIA
julia.maia@folhadirigida.com.br
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