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Prioridade?

Fundação Estatal de Saúde de Niterói realiza concurso para 783 vagas, das quais 238 são para técnico de enfermagem (R$2.449) e enfermeiro (R$5.800). PÁGINA 9

Área de Enfermagem: 238 vagas

SAIU CONCURSO PARA SARGENTO. R$5.049

Saiu o tão aguardado concurso para sargento do Exército. São oferecidas 1.100 vagas para jovens que tenham
o nível médio. Oportunidades para ambos os sexos. Remuneração de R$5.049. Veja como inscrever-se. PÁGINA 11

EXÉRCITO: INSCRIÇÕES
PARA 1.100 VAGAS. 2º GRAU

INSCRIÇÕES VÃO ATÉ 17 DE MARÇO

Prefeitura de Itaguaí inscreve até o próximo dia 17 no concurso para 754 vagas em vários cargos. Destaque para
agente de tributos, fiscal de meio ambiente, fiscal de obras e fiscal de serviços concedidos, todos de nível médio. PÁGINA 8

ÁREA DE FISCALIZAÇÃO:
NÍVEL MÉDIO. R$2.394

Guarda de
Nova Iguaçu:
últimos dias
Vão somente até 1º de março
as inscrições no concurso para
200 vagas (100 imediatas) de
guarda municipal da Prefeitu-
ra de Nova Iguaçu. Oportunida-
des para ambos os sexos. Para
concorrer, é preciso ter o nível
médio. Página 8

TJ-RJ: resolva
teste especial
de Português
Segue prevista para este mês a
divulgação do edital do concur-
so para técnico (nível médio;
R$5.556) e analista (nível supe-
rior; até R$9.972)judiciários do
Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro (TJ-RJ). FOLHA DI-
RIGIDA publica teste para ajudar
os futuros candidatos. Página 7

Governador Wilson Witzel autorizou a abertura de seleção para contratação de 1.200 professores temporários para a Secretaria Estadual de Educação. PÁGINA 5

Magistério estadual: 1.200 vagas

Apesar de todas as empolgantes
e inflamadas promessas de cam-
panha - o que, convenhamos, é até
normal de todo candidato -, de
toda ênfase no discurso de posse
e, posteriormente, principalmente
nas primeiras entrevistas, diante
de tudo o que está acontecendo
uma pergunta precisa ser feita ao
presidente da República. E a ser
respondida na lata, com provas,
sem que se fuja da verdade: A
Educação é mesmo uma priorida-
de para esse governo? Página 6
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ORGANIZADOR DEFINIDO. VEJA TABELA DE CARGOS

A Prefeitura de São Gonçalo confirmou que abrirá concurso para 430 vagas em cargos dos níveis fundamental, médio e superior. Organizador
já foi escolhido e edital está programado para sair nos próximos dias. Vagas para professor, guarda municipal e merendeiro, entre outros. PÁGINA 9

SÃO GONÇALO CONFIRMA
CONCURSO PARA 430 VAGAS

Terminam-se na próxima quarta-feira, dia 26, as
inscrições no concurso para analista de controle externo
do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ). Página 5

TCE-RJ: últimos
dias. R$15.824

CONCURSOS

AAAAAOSOSOSOSOS L L L L LEITORESEITORESEITORESEITORESEITORES
Em virtude do carnaval, FO-
LHA DIRIGIDA não circulará
na terça-feira, dia 25 de fe-
vereiro. A próxima edição
chegará às bancas no pró-
ximo dia 27. Desejamos a
todos os nossos leitores
uma boa folia!
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Reforma Administrativa
já está com com Bolsonaro

Presidente prometeu
estudar a reforma
antes de enviá-la ao
Congresso Nacional

PPPPPRRRRROPOSOPOSOPOSOPOSOPOSTTTTTAAAAA     | Matéria prevê várias mudanças no serviço público

Uma boa opção para quem
busca estabilidade no serviço pú-
blico e tem disponibilidade de
morar em outro estado é o con-
curso para o Tribunal de Contas
do Distrito Federal (TC-RJ). A se-
leção oferece 10 vagas para con-
tratação imediata no cargo de
auditor de controle externo, além
da formação de um cadastro de
reserva. A remuneração inicial é
de R$16.673,35.

Para concorrer, é preciso ter
nível superior em qualquer cur-
so, independentemente da área
de formação. Não é exigida ex-
periência mínima ou registro
em conselho de classe.

As inscrições deverão ser fei-
tas de 8 a 27 de abril, no site do
Centro Brasileiro de Pesquisa em

Tribunal de Contas-DF:
nível superior. R$16.673

EEEEESCOLARIDADESCOLARIDADESCOLARIDADESCOLARIDADESCOLARIDADE     | Cargo de analista exige formação superior

Avaliação e Seleção e de Promo-
ção de Eventos (Cebraspe), o or-
ganizador. A taxa é de R$140. Os
interessados na isenção deverão
solicitar o benefício entre os dias
9 e 16 de março, no mesmo en-
dereço eletrônico.

Poderão solicitar a isenção da
taxa de inscrição os doadores de
sangue; beneficiários de progra-
ma social; prestadores de servi-
ços à Justiça Eleitoral; doado-
res de medula óssea; e comis-
sários ou agentes de proteção da
Infância e da Juventude.

O concurso terá duas etapas
de seleção: prova objetiva e dis-
cursiva, que serão realizadas no
mesmo dia: 31 de maio. A pri-
meira avaliação contará com
150 questões e ocorrerá no pe-

ríodo da manhã, sendo cobra-
das as disciplinas de Conheci-
mentos Básicos – peso 1 - (65)
e Conhecimentos Específicos –
peso 2 - (85). A segunda avali-
ação – peso 3 – será uma reda-
ção valendo 50 pontos e que
ocorrerá no período da tarde.
Ambas as etapas terão quatro
horas de duração.

O prazo de validade do con-
curso será de dois anos, poden-
do ser prorrogado pelo mesmo
período. As contratações serão
com base no regime estatutá-
rio, que garante a estabilidade.

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrição: www.cebraspe.org.br/
concursos

O presidente Jair Bolsonaro
recebeu do Ministério da Eco-
nomia o texto final da Refor-
ma Administrativa na última
terça-feira, 18, como previsto.
Antes de enviar o documento
ao Congresso Nacional, ele disse
que analisaria todos os pontos
sobre as mudanças no serviço
público. “Vou estudar a noite
toda, peguei o consolidado ago-
ra”, disse o presidente ao che-
gar ao Palácio do Alvorada.

Bolsonaro chegou a mudar
sua agenda para discutir a Re-
forma Administrativa. Ele can-
celou a solenidade de lança-
mento do programa Mais Bra-
sil para conversar com o minis-
tro da Economia, Paulo Guedes,
e outros auxiliares sobre os de-
talhes das medidas.

Considerada prioritária
para este ano, o governo já in-
dicou que a Reforma Admi-
nistrativa pode chegar ao Le-
gislativo até o fim desta sema-
na. O texto, após validação do
presidente, será encaminha-
do na forma de Proposta de

Emenda Constitucional
(PEC) - uma vez que propõe
mudanças na estrutura do
serviço público que estão as-
seguradas na Constituição Fe-
deral, como a estabilidade.

A ideia do governo é que os
novos concursados passem
por filtros de meritocracia e
avaliação dos serviços para
conquistarem esse direito.
Desse modo, não haverá mais
a estabilidade automática para
futuros servidores após os três
anos de estágio probatório. A
proposta é definir um tempo
para atingir a estabilidade,
conforme cada carreira e a
avaliação de desempenho.

Os policiais federais, por
exemplo, terão que trabalhar
até quatro anos para conquis-
tar a estabilidade. Já para fun-
cionários da área administrati-
va, esse prazo pode chegar a dez
anos. Outra proposta da equi-
pe econômica é reduzir o nú-
mero de carreiras de cerca de
300 para 20.

Os salários dos novos apro-
vados em concursos públicos
também devem ser menores do
que os pagos atualmente. A
meta do governo federal é re-
duzir os gastos com o funcio-
nalismo. O presidente Bolso-

naro já afirmou diversas vezes
que as medidas não terão influ-
ência para os atuais servidores.
Os direitos adquiridos por eles
serão respeitados e assegurados
após a Reforma Administrati-
va. O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia, pre-
tende aprovar a proposta até o
fim do primeiro semestre.

“SE TIVER NECESSIDADE, A
VAMOS ABRIR CONCURSO”

O presidente Bolsonaro des-
tacou na última segunda, 17,
a possibilidade de realização de
novos concursos federais. Ele
afirmou, porém, que as auto-
rizações serão somente para
provimentos “essenciais”, para
não causar gastos desnecessá-
rios que poderiam inviabilizar
o pagamento dos atuais servi-
dores.

“Concursos públicos, só os
essenciais. Essa é a ideia”, dis-
se à imprensa, na saída do Pa-
lácio da Alvorada. Segundo o
presidente, a equipe econômi-
ca deve analisar os pedidos de
novos concursos que, de fato,
sejam essenciais para o funci-
onamento da máquina públi-
ca. O aval, para ele, não deve ser
irresponsável.

Vou estudar a noite
toda, peguei o
consolidado agora”,
disse Bolsonaro, na
última quarta, dia 19

INFORME PUBLICITÁRIO

Rogério Rangel, presidente do Instituto Selecon,
recebe título Personalidade Destaque de 2019

Salão Nobre da Câmara
Municipal de Vereadores
de Niterói, na Região Me-

tropolitana do Rio de janeiro, fi-
cou lotado na última terça-fei-
ra, 18 de fevereiro, para a ses-
são solene de entrega do título
de Personalidade em Destaque
de Niterói 2019, concedido pela
Academia Niteroiense de Belas
Artes, Letras e Ciências (Anba).
Diretor presidente do Instituto
Selecon, Rogério Rangel foi um
dos agraciados com o título.

 A cerimônia foi dirigida pelo
presidente da Academia, Edson
Carvalho De Luna Freire, que
destacou o trabalho de Rogé-
rio Rangel à frente do Instituto
Selecon. “A Academia faz uma
homenagem a vários segmen-
tos da sociedade. O Rogério tem
atuado com destaque para o de-
senvolvimento da cidade de
Niterói, então nada mais justo
que estar na lista de persona-
lidades de 2019”, disse o pre-
sidente da Anba.

Emocionado, Rogério Rangel
disse que estava muito orgu-
lhoso com a homena-
gem. “A felicidade é
muito grande, mas pre-
ciso dedicar esse título
à minha mãe, Leda
Maria Vianna Rangel,
que com muita garra
conseguiu educar seus
cinco filhos. Ela é minha
base, minha referência.
Também gostaria de de-
dicar esse prêmio ao
Adolfo Martins, presi-
dente do Jornal Folha Di-
rigida, onde tive o privi-
légio de construir a mi-
nha carreira profissional
atuando durante 20
anos e passando por vá-

rias funções, de office boy a
diretor de redação. Foi uma épo-
ca maravilhosa da minha vida
e tudo o que sou devo a ele.
Quero também dedicar essa ho-
menagem a três pessoas fun-
damentais na minha vida, mi-
nha esposa, Ivanete Dames de
Abreu, e as nossas filhas,
Camila e Victória. Agradeço mui-
to a Deus, por ter uma esposa
maravilhosa e duas filhas que
me enchem de orgulho.”

Na sequência de agradeci-
mentos, Rogério
Rangel fez questão
de destacar o traba-
lho realizado pela
equipe do Instituto
Selecon. “Quero de-
dicar também esse
prêmio ao meu sócio
Marcus São Thiago,
que me ajudou a ide-
alizar o projeto do Ins-
tituto Selecon, ao Ale-
xander Carvalho,
nosso diretor de Re-
lacionamentos, um ir-
mão que a vida me
deu, e a toda a nos-
sa equipe e aos nos-
sos colaboradores.”

Diretor-geral da
Universo, Anderson
Freire destacou a ho-
menagem como um
reconhecimento à
qualidade e serieda-

de do trabalho desenvolvido pelo
Instituto Selecon. “Acho que é
mais do que merecido. Eles têm
um belo trabalho”, disse. Para
o diretor-geral do Instituto In-
teramericano de Fomento à Edu-
cação, Cultura e Ciência (IFEC),
Jorge Flores dos Santos o Ro-
gério é um exemplo. “Ele tem
uma vida de luta, garra e per-
sistência. Certamente merece
essa homenagem”, disse.

Responsável pelo depar ta-
mento de Espor tes da Guar-
da Municipal de Niterói, Jo-
vane Gonçalves também fez

Rogério dedicou o título concedido pela
Anba à mãe Leda Maria Vianna Rangel

Esposa e filhas são o alicerce na vida de Rogério Rangel, do Instituto Selecon

Diretoria da
Anba
homenageou
Rogério
Rangel com o
título
Personalidade
Destaque 2019
de Niterói
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questão de dar um abraço no
homenageado. “Ele é uma
grande pessoa e merece o re-
conhecimento”.

O amigo Álvaro Caetano fez
questão de assistir à homena-
gem. “Conheço o Rogério há dois
anos e me identifiquei com suas
ideias. Ele tem uma forte cons-
ciência social e uma preocupa-
ção em ajudar, em contribuir para
o crescimento dos outros. São
pessoas assim que devemos
homenagear”, afirmou Álvaro.

Orgulhosa, a família tam-
bém par ticipou da homena-
gem. “Tenho muito orgulho
da trajetória do meu filho”,
afirmou a mãe, Leda Rangel.
“Rogério se dedica muito ao
trabalho e à família. Essa ho-
menagem mostra que todo
o esforço e trabalho dele têm
tido muito êxito”, disse a es-
posa Ivanete Abreu. Já as
filhas exibiam orgulho do pai.
“Ele é um exemplo para a
gente. Exemplo de dedicação,
de comprometimento, de es-
forço. Sempre teve foco no
trabalho e na família e ape-
sar de dedicar-se muito ao
que faz sempre foi presen-
te. Só temos que agradecer”,
disseram as filhas.

O Instituto Selecon, funda-
do em 2016 por Rogério Ran-
gel e Marcus São Thiago, é
uma organizadora de concur-
sos, processos seletivos e ca-
pacitação de servidores que
vem ganhando destaque em
todo o território nacional. O Ins-
tituto Selecon apresenta uma
proposta inovadora de divul-
gação, atendimento de clien-
tes e candidatos. Em setem-
bro de 2019, ganhou uma Mo-
ção de Aplausos da Câmara
do Vereadores de Niterói pelo
trabalho realizado no concur-
so da Guarda Municipal de Ni-
terói. Foram mais de 51 mil
inscritos para 142 vagas e ne-
nhum incidente foi registrado.
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Edital para o IBGE sai depois do carnaval
TTTTTEMPORÁRIOSEMPORÁRIOSEMPORÁRIOSEMPORÁRIOSEMPORÁRIOS | IBGE abrirá concurso, em âmbito nacional, para recenseador (nível fundamental) e agente censitário (nível médio)

Edital para
208 mil vagas está
programado
para sair em março

AGENTE CENSITÁRIO MUNICIPAL (ACM) E AGENTE CEN-
SITÁRIO SUPERVISOR (ACS)
LÍNGUA PORTUGUESA: I - Compreensão e interpretação
de texto. II - Significação das palavras: sinônimos, antô-
nimos, homônimos e parônimos. III - Pontuação. Estrutu-
ra e sequência lógica de frases e parágrafos. IV - Orto-
grafia oficial. Acentuação gráfica. V - Classes das pala-
vras. VI - Concordância nominal e verbal. VII - Regência
nominal e verbal. Emprego da crase. VIII - Emprego dos
verbos regulares, irregulares e anômalos. Vozes dos
verbos. IX - Emprego dos pronomes. X - Sintaxe: termos
essenciais, integrantes e acessórios da oração.

RACIOCÍNIO LÓGICO: Avaliação da habilidade do candi-
dato em entender a estrutura lógica de relações entre
pessoas, lugares, coisas e/ou eventos, deduzir novas
informações e avaliar as condições usadas para estabe-
lecer a estrutura dessas relações. As questões das pro-
vas poderão tratar das seguintes áreas: estruturas lógi-
cas; lógica de argumentação; diagramas lógicos; aritmé-
tica; leitura e interpretação de tabelas e gráficos.

CONHECIMENTOS TÉCNICOS: Conteúdo do documento
“Estudo dos conhecimentos técnicos a serem aplicados
no Teste de Homologação de Equipamentos e Sistemas
do Censo Demográfico 2020” (apostila que será dispo-
nibilizada a partir do dia 30/01/2020 no endereço ele-
trônico www.ibade.org.br para download). Código de Éti-
ca Profissional do Servidor Público Civil do Poder Execu-
tivo Federal - Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994.

Programa orienta estudo dos futuros candidatos
Professores recomendam que os futuros candi-

datos a recenseador, agente censitário municipal e
agente censitário supervisor, do concurso em âmbi-
to nacional, tomem como referência de estudo o
programa da seleção que o IBGE está realizando, em
Paulo de Frontin (interior do RJ), para os mesmos
cargos, pois certamente não haverá alterações. Sendo
assim, não perca tempo e inicie logo a preparação!

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO/ SITUAÇÕES GEREN-
CIAIS: I - Aspectos gerais da Administração. Orga-
nizações como sistemas aber tos. II - Funções ad-
ministrativas: planejamento, organização, direção
e controle. III - Motivação, comunicação e lideran-
ça. IV - Processo decisório e resolução de proble-
mas. V - Noções básicas de gerência e gestão de
organizações e de pessoas. VI - Eficiência e funci-
onamento de grupos. O indivíduo na organização:
papéis e interações. Trabalho em equipe. Equipes
de trabalho. VII - Responsabilidade, coordenação,
autoridade, poder e delegação. VIII - Avaliação de
desempenho. IX - Compromisso com a qualidade
nos serviços prestados.

RECENSEADOR
LÍNGUA PORTUGUESA: I – Compreensão e interpreta-
ção 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 -
Concordância nominal e verbal. VII - Regência nominal e
verbal. Emprego da crase. VIII - Emprego dos verbos re-
gulares e irregulares. Vozes dos verbos. IX - Emprego
dos pronomes.

MATEMÁTICA: I - Números inteiros e racionais: opera-
ções e propriedades. Problemas. II - Números e grande-
zas proporcionais. Razão e proporção. Divisão proporci-
onal. Regra de três simples. III - Porcentagem. IV - Equa-
ções do 1º grau. Problemas. V - Máximo Divisor Comum
(m.d.c.) e Mínimo Múltiplo Comum (m.m.c.).

CONHECIMENTOS TÉCNICOS: Conteúdo do documento
“Estudo dos conhecimentos técnicos a serem aplicados
no Teste de Homologação de Equipamentos e Sistemas
do Censo Demográfico 2020” (apostila que será dispo-
nibilizada a partir do dia 30/01/2020 no endereço ele-
trônico www.ibade.org.br para download).

Escriturário do BB: apenas
nível médio. R$4.036 mensais

ÁÁÁÁÁREAREAREAREAREA     BANCÁRIABANCÁRIABANCÁRIABANCÁRIABANCÁRIA     | Concurso deverá abranger todos os estados

Só para
recenseador,
a previsão
é de mais de
180 mil
vagas em
todo o páis
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Quem tem os níveis funda-
mental e médio de ensino e
quer trabalhar no serviço pú-
blico federal, atenção: o edi-
tal com 208.695 vagas de em-
prego temporário da Fundação
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) pode-
rá ser publicado logo após o
carnaval.

Isso porque a Assessoria de
Imprensa do instituto já anteci-
pou que o documento sairá no
início de março. O Cebraspe foi
escolhido como o organizador
da seleção, por meio de dispen-
sa de licitação, no início de fe-
vereiro. Agora, a fundação e a
banca já finalizam os detalhes
da seleção, como o cronograma.

Quem concluiu só o nível fun-
damental poderá participar do
concurso, pois a maior parte das
vagas (180.577) será para a fun-
ção de recenseador, que pede só
o antigo 1º grau completo. O
cargo tem vencimento estimado
de R$1.278,94. O valor é estima-
do porque o profissional receberá
por produtividade.

Já no nível médio, serão ofe-
recidas 22.672 vagas para agen-
te censitário supervisor e 5.462
para agente censitário munici-
pal. O primeiro cargo propicia
salário de R$1.700, e o segundo,
R$2.100. As lotações ocorrerão
em todo o Brasil.

Os interessados já podem se
preparar para a seleção. Isso
porque o projeto básico do
concurso, ao qual FOLHA DI-
RIGIDA teve acesso, antecipa
quais serão as disciplinas co-
bradas em cada cargo. Para
recenseador, a prova objetiva
terá 50 questões, versando so-
bre Língua Portuguesa (dez),
Ética no Serviço Público (cin-
co), Matemática (dez) e Co-
nhecimentos Técnicos (25).

Já para as outras duas funções,
serão 60 perguntas, sendo dez de
Português, dez de Raciocínio
Lógico-Quantitativo, cinco de
Ética no Serviço Público, 15 de
Noções de Administração/Situ-
ações Gerenciais e 20 de Conhe-

cimentos Técnicos. Os exames
terão quatro horas de duração. 

Além desse grande concur-
so, o instituto também tem au-
torização para abrir mais 192
vagas temporárias, nos cargos
de agente de pesquisas por te-
lefone e supervisor censitário
de pesquisa e codificação. O
edital, inicialmente, previsto
para abril, só deverá sair no se-
gundo semestre, segundo in-
formou a Assessoria de Im-
prensa do IBGE, na última se-
gunda-feira, dia 17.

Embora não tenha antecipa-
do um mês, a divulgação do
documento terá de ser feita até
o dia 29 de julho, em conformi-
dade com o prazo de seis meses

estipulado na portaria do Minis-
tério da Economia que autori-
zou a seleção, publicada em 29
de janeiro.

Das 192 vagas, 180 delas se-
rão para agente e 12 para super-

visor. Os requisitos de ambas as
funções não foram confirmados
ainda pelo IBGE. Contudo, em
2016, quando saiu a última se-
leção temporária para agente e
supervisor, foram necessários os

níveis médio (mais experiência
comprovada em teleatendimen-
to/telemarketing) e superior,
respectivamente. Os seleciona-
dos trabalharão na cidade do Rio
de Janeiro.

É grande a expectativa pela
abertura do concurso para es-
criturário do Banco do Brasil
(BB), cargo que exige apenas o
nível médio e tem remunera-
ção inicial de R$4.036,56, para
30 horas semanais (seis horas
por dia). Todos os esforços do
BB, segundo fonte do alto es-
calão, são para que o edital seja
publicado em março.

A organizadora do concurso
já foi escolhida, mas até o mo-
mento o banco não divulgou o
nome da instituição. As últi-
mas seleções, no entanto, fica-
ram sob a responsabilidade da
Fundação Cesgranrio.

Já se sabe que o concurso terá
amplitudade nacional. Por
isso, a expectativa é que a oferta
de vagas seja bastante expres-
siva. Espera-se que o quantita-
tivo possa ser anunciado pelo
BB logo no começo do próxi-
mo mês.

A princípio, segundo o ban-
co, o concurso visará à contra-
tação de escriturário para atu-
ar na área de Tecnologia. Ape-
sar disso, o cargo exige apenas
o nível médio, sem necessida-
de de qualquer curso técnico ou
profissionalizante. No entanto,
não está descartada a possibi-
lidade de o BB oferecer também

vagas para o escriturário gene-
ralista (tradicional).

No último concurso para es-
criturário, realizado em 2018,
os candidatos foram avaliados
por meio de uma prova objeti-
va com 70 questões. Em Conhe-
cimentos Básicos foram cobra-
das cinco questões de Portugu-
ês, cinco de Inglês, cinco de Ma-
temática e cinco de Atualida-
des do Mercado Financeiro. Já
em Conhecimentos Específicos,
foram 20 de Probabilidade e Es-
tatística, cinco de Conhecimen-
tos Bancários e 25 de Informá-
tica. A segunda etapa foi com-
posta de uma redação.

MPU poderá trazer vagas para
técnico de segurança. 2º grau

ÁÁÁÁÁREAREAREAREAREA     DEDEDEDEDE     APOIOAPOIOAPOIOAPOIOAPOIO     | Está em pauta concurso para técnico e analista

Profissionais com o nível mé-
dio e carteira de habilitação nas
categorias D ou E devem ficar
atentos, pois uma das funções
que poderá ser oferecida no con-
curso para a área de apoio do Mi-
nistério Público da União (MPU)
é técnico em segurança e trans-
porte, que pede esses requisitos.

Em 2018, o órgão abriu sua
última seleção pública, mas, de-
vido a questões orçamentárias,
optou por não contemplar esse
cargo, apesar de previsto inicial-
mente. A última vez em que o
MPU abriu um concurso para téc-
nico em segurança foi em 2015.

A validade da seleção, apesar de
ter sido prorrogada, caducou em
agosto do ano passado. Logo, só será
possível contratar mais técnicos em
segurança por meio de uma nova
seleção pública. Aliás, há vacânci-
as nessa função em três dos quatro
ramos que compõem o MPU.

Faltam servidores no Ministé-
rio Público Federal (MPF), Minis-
tério Público do Trabalho (MPT)

e Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios (MPDFT). A
exceção é o Ministério Público
Militar (MPM). Em 2015, foram
oferecidas 22 vagas, distribuídas
por 12 estados (incluindo o Rio
de Janeiro) mais o Distrito Fede-
ral. Contudo, também houve ca-
dastro de reserva, o que possibi-
litou chamadas extras.

Em 2018, a remuneração para
técnico em segurança era de
R$8.676,26, para carga horária de
40h. Até o fechamento desta edi-
ção, o órgão não informou se esse
valor sofreu reajuste ou não. O
regime de admissão é o estatu-
tário, que garante a estabilidade
no emprego. Na última seleção
pública, os candidatos a essa fun-
ção foram avaliados por meio de
120 questões objetivas, sendo 50
de Conhecimentos Básicos e 70
de Conhecimentos Específicos.

As disciplinas de Conhecimen-
tos Básicos foram Língua Portu-
guesa, Noções de Direito Admi-
nistrativo, Legislação Aplicada ao

MPU e Ética no Serviço Público.
Já as questões específicas versa-
ram sobre Trânsito e Manutenção
Veicular, Segurança Institucional
e Direitos Humanos. Além dis-
so, também houve teste físico,
avaliação médica e curso de for-
mação. O Cebraspe foi o organi-
zador.

O novo concurso, apesar de ser
para a área de apoio, não deverá
abranger, porém, os cargos de
técnico de administração e ana-
lista em Direito, pois a última
seleção para ambos, aberta em
2018, está válida até 2021.

Após confirmar o concurso e
informar que o objetivo será re-
por sobretudo as aposentadorias,
o próximo passo será formar a co-
missão do concurso. Depois, ini-
ciar o processo de escolha da or-
ganizadora. Atualmente, há 2.011
cargos vagos de técnico e analista
nos quatro ramos do MPU. O que
apresenta o maior déficit é o MPF,
onde faltam 1.795 profissionais
da área de apoio.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação
de textos. 2 Tipologia textual. 3 Or tografia oficial. 4 Acen-
tuação gráfica. 5 Emprego das classes de palavras. 6 Em-
prego/correlação de tempos e modos verbais. 7 Emprego
do sinal indicativo de crase. 8 Sintaxe da oração e do perí-
odo. 9 Pontuação. 10 Concordância nominal e verbal. 11
Regência nominal e verbal. 12 Significação das palavras.

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO: 1 Noções de
organização administrativa. 1.1 Centralização, descentrali-
zação, concentração e desconcentração. 1.2 Administra-
ção direta e indireta. 1.3 Autarquias, fundações, empresas
públicas e sociedades de economia mista. 2 Ato adminis-
trativo. 2.1 Conceito, requisitos, atributos, classificação e
espécies. 3 Agentes públicos. 3.1 Legislação per tinente.
3.1.1 Lei nº 8.112/1990. 3.1.2 Disposições constitucio-
nais aplicáveis. 3.2 Disposições doutrinárias. 3.2.1 Con-
ceito. 3.2.2 Espécies. 3.2.3 Cargo, emprego e função pública.
4 Poderes administrativos. 4.1 Hierárquico, disciplinar, re-
gulamentar e de polícia. 4.2 Uso e abuso do poder. 5 Con-
trole da Administração Pública. 5.1 Controle exercido pela
Administração Pública. 5.2 Controle judicial. 5.3 Controle
legislativo. 6 Responsabilidade civil do Estado. 6.1 Respon-
sabilidade civil do Estado no direito brasileiro. 6.1.1 Res-
ponsabilidade por ato comissivo do Estado. 6.1.2 Respon-
sabilidade por omissão do Estado. 6.2 Requisitos para a
demonstração da responsabilidade do Estado. 6.3 Causas
excludentes e atenuantes da responsabilidade do Estado.
7 Regime jurídico-administrativo. 7.1 Conceito. 7.2 Princí-
pios expressos e implícitos da Administração Pública.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO MPU: 1 Ministério Público
da União. 1.1 Lei Orgânica do Ministério Público da União
(Lei Complementar nº 75/1993). 1.2 Per fil constitucio-
nal do Ministério Público e suas funções institucionais.
1.3 Conceito. 1.4 Princípios institucionais. 1.5 A autono-
mia funcional e administrativa. 1.6 A iniciativa legislativa.
1.7 A elaboração da proposta orçamentária. 1.8 Os vári-
os Ministérios Públicos. 1.9 O Procurador-Geral da Repú-
blica: requisitos para a investidura e procedimento de des-
tituição. 1.10 Os demais Procuradores-Gerais. 1.11 Fun-
ções exclusivas e concorrentes. 1.12 Membros: ingresso
na carreira, promoção, aposentadoria, garantias, prerro-
gativas e vedação.

Técnico de segurança: veja programa anterior
Para orientação daqueles que pretendem concor-

rer a uma vaga de técnico de segurança do MPU, cargo
previsto no próximo concurso, FOLHA DIRIGIDA pu-
blica o programa da seleção de 2015, que não deve-
rá sofrer alterações significativas

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: 1 Ética e moral. 2 Ética,
princípios e valores. 3 Ética e democracia: exercício da ci-
dadania. 4 Ética e função pública. 5 Ética no Setor Públi-
co. 5.1 Decreto nº 1.171/ 1994 (Código de Ética Profis-
sional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Fede-
ral). 5.2 Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime discipli-
nar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades,
penalidades). 5.3 Lei nº 8.429/1992: disposições gerais,
atos de improbidade administrativa. 5.4 Resoluções 1 a 10
da Comissão de Ética Pública da Presidência da República.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
TRÂNSITO E MANUTENÇÃO VEICULAR: 1 Legislação
de Trânsito: Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/
1997 e atualizações) e Resoluções do CONTRAN per ti-
nentes à condução de veículos. 2 Conhecimento geral
sobre o funcionamento de veículos automotores de pas-
seio, ônibus e caminhões. 2.1 Noções de elétrica e de
mecânica de veículos automotores a gasolina, álcool e
diesel. 2.1.1 Sistema de freios. 2.1.2. Sistema de sus-
pensão (vibrações e ruídos). 2.1.3 Sistema de direção
(mecânica e hidráulica). 2.1.4 Sistema de transmissão.
2.1.5 Motor: sistema de alimentação de combustível (ál-
cool, gasolina, diesel e GNV). 2.1.6 Sistema de arrefe-
cimento (água e ar). 2.1.7 Sistema de distribuição. 2.1.8
Sistema elétrico. 2.1.9 Sistema de lubrificação. 2.1.10
Sistemas eletrônicos. 2.1.11 Sistema de ignição (con-
vencional e eletrônica). 2.1.12 Injeção eletrônica (prin-
cípios básicos). 2.1.13 Pneumática. 2.1.14 Alinhamen-
to e balanceamento. 3 Direção defensiva e preventiva. 4
Noções de meio ambiente.

SEGURANÇA INSTITUCIONAL: 1 Técnicas operacionais.
2 Segurança física e patrimonial das instalações. 3 Preven-
ção e combate a incêndio. 4 Identificação, emprego e utiliza-
ção de equipamentos eletrônicos de segurança: sensores,
sistemas de alarme, cercas elétricas, CFTV (circuito fecha-
do de televisão). 5 Defesa pessoal. 6 Armamento e tiro. 7
Segurança de dignitários. 8 Crimes contra o patrimônio. 9
Noções de primeiros-socorros. 10 Estatuto do desarmamento
(Lei nº 10.826/2003): capítulo III (ar ts. 4º a 10º), capítulo
IV (arts. 12 a 20) e capítulo V (ar t. 25). 11 Relações Huma-
nas. 11.1 Qualidade no atendimento ao público: comunica-
bilidade; apresentação; atenção; cortesia; interesse; pres-
teza; eficiência; tolerância; discrição; conduta; objetividade.
11.2 Trabalho em equipe.

TÓPICOS DE DIREITOS HUMANOS: 1 Declaração Universal
dos Direitos Humanos (adotada e proclamada pela Resolu-
ção 217-A (III) – da Assembleia Geral das Nações Unidas,
em 10 de dezembro de 1948). 2 Os Direitos Humanos na
Constituição Federal de 1988 (ar tigos 5º ao 15º).
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Ebserh: gabarito e resultado
previstos para sair no dia 28

IIIIINTERNETNTERNETNTERNETNTERNETNTERNET     |  Consulta poderá ser feita no site do IBFC

Entre os cargos
oferecidos está o de
assistente
em administração

TTTTTÉCNICOÉCNICOÉCNICOÉCNICOÉCNICO-----ADMINISADMINISADMINISADMINISADMINISTRATRATRATRATRATIVTIVTIVTIVTIVOSOSOSOSOS | Universidade Federal Fluminense (UFF) realiza concurso para 63 vagas em vários cargos

UFF: inscrições começam dia 3. Prepare-se!

O feriado de carnaval está
a cada dia mais próximo, mas
isso não significa que os con-
curseiros devem diminuir o
ritmo dos estudos. Uma gran-
de razão para que se intensi-
fique a preparação é a abertu-
ra do prazo de inscrição do
concurso para a Universidade
Federal Fluminense (UFF),
que começa logo após os fes-

tejos de Momo, no dia 3 do
próximo mês.

Inicialmente são oferecidas
63 vagas para contratação ime-
diata, em cargos dos níveis
médio, médio/técnico e supe-
rior, com remunerações de
R$2.904,96 (médio e técnico)
e R$4.638,66 (superior). Os
valores já incluem R$458 de
auxílio-alimentação.

A função de assistente em
administração, que oferece 17
vagas imediatas, promete ser o
carro-chefe da seleção, já que
pede formação o nível médio.
Além da escolaridade requisi-
tada, para concorrer é preciso,

também, ter um ano de expe-
riência na área administrativa.
Contudo, caso o concorrente
tenha formação no nível mé-
dio/técnico em Administração,
tal exigência não será cobrada.

No nível médio/técnico fo-
ram reservadas vagas nas fun-
ções de técnico de Anatomia
e Necropsia (uma), técnico
em Biotério (uma), técnico
em Ciências Naturais (uma),
técnico em Microbiologia e
Parasitologia (uma), técnico
em Microscopia Eletrônica
(uma), técnico em Química
(duas), técnico em tecnologia
da informação (cinco) e téc-

nico em enfermagem (três).
Os graduados, por sua vez,

foram contemplados com os
cargos de administrador (seis),
bibliotecário-documentalista
(nove), engenheiro eletrônica
(uma), engenheiro mecânica
(uma), fisioterapeuta (uma) e
médico em diversas especiali-
dades (11).

Os interessados deverão se
inscrever por meio do site da
Coseac/UFF, a organizadora, até
o dia 31 de março. Após preen-
cher o formulário e imprimir o
boleto, será preciso pagar uma
taxa no valor de R$90 (médio e
técnico) ou de R$150 (superior).

Os candidatos serão testados
por meio de uma avaliação ob-
jetiva, que será aplicada em
duas datas: 17 de maio, para
os cargos dos níveis médio e
médio/técnico, e 24 do mes-
mo mês, para os de nível su-
perior. Ambas serão no horá-
rio das 9h. Os candidatos ao
cargo de técnico de laborató-
rio deverão fazer, ainda, uma
avaliação prática prevista para
ser realizada no período de 16
a 30 de junho.

O exame de múltipla escolha
será composto por 65 questões
divididas pelas disciplinas de
Língua Portuguesa (15), Noções

Básicas de Administração Pú-
blica (15) e Conhecimentos Es-
pecíficos (35), que, juntas, so-
marão 100 pontos.

Os aprovados poderão ser lo-
tados nas cidades de Angra dos
Reis, Macaé, Niterói, Rio das
Ostras, Santo Antônio de Pádua
e Volta Redonda. Os contratos
serão regidos pelo regime esta-
tutário, que garante estabilida-
de ao servidor. A seleção será
válida por dois anos, podendo
chegar a quatro.

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições: www.coseac.uff.br/
concursos/uff/2020

A Empresa Brasileira de Servi-
ços Hospitalares (Ebserh) progra-
mou a divulgação dos gabaritos
definitivos, bem como o resulta-
do preliminar do concurso de âm-
bito nacional, para o dia 28 des-
te mês. Segundo informou a As-
sessoria de Imprensa da Ebserh,
essa data, porém, poderá sofrer
alteração, caso surja necessidade.
A consulta poderá ser feita no site
do IBFC (oprganizador) e na aFO-
LHA DIRIGIDA Online.

Foram colocadas em disputa
1.660 vagas para vários cargos das
áreas Assistencial, Médica e Ad-
ministrativa. Os participantes fo-

ram avaliados por meio de 50
(níveis médio e técnico) ou 60
questões (superior), distribuídas
pelas disciplinas de Língua Por-
tuguesa, Raciocínio Lógico (exce-
to médicos), Noções de Informá-
tica (somente para área Adminis-
trativa), Legislação do SUS, Legis-
lação da Ebserh e Conhecimen-
tos Específicos.

Para ser considerado habilitado
na prova objetiva, é preciso ter al-
cançado nota igual ou superior a
50 pontos. Os aprovados na área
Médica realizarão, ainda, uma
avaliação de títulos (nível superi-
or) ou de experiência profissional

(nível médio), com caráter apenas
classificatório. Ambos terão valo-
ração máxima de 10 pontos.

Das 1.660 vagas oferecidas em
cargos dos níveis médio, médio/
técnico e superior, 52 são para o
Estado do Rio de Janeiro. A sele-
ção somou 22.366 inscritos no es-
tado, sendo distribuídos da se-
guinte forma: Hospital Gaffrée
em Guinle (421) e Hospital An-
tonio Pedro (Huap - 702).

Quadro de vagas da UFF
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Cargo Nível de Classificação Carga Horária Semanal Número de Vagas por  Tipo Total

Administrador E 40 1 - - 1
Formação superior completa em Curso de Graduação em Administração, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação;
e   Registro no Conselho Regional de Administração e comprovação de regularidade por meio de cer tidão emitida pelo mesmo.

MUNICÍPIO  DE MACAÉ
Cargo Nível de Classificação Carga Horária Semanal Número de Vagas por  Tipo Total

Bibliotecário- Documentalista E 40 1 - - 1
Formação superior completa em Curso de Graduação em Biblioteconomia ou Ciências da Informação, realizado em Instituição reconhecida
pelo Ministério da Educação; e - Registro no Conselho Regional de Biblioteconomia e comprovação de regularidade por meio de cer tidão
emitida pelo mesmo.

MUNICÍPIO  DE  NITERÓI
Cargo Nível de Classificação Carga Horária Semanal Número de Vagas por  Tipo Total

Administrador E 40 3 - 1 4
- Formação superior completa em Curso de Graduação em Administração, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação;
e  - Registro no Conselho Regional de Administração e comprovação de regularidade por meio de cer tidão emitida pelo mesmo.
Cargo Nível de Classificação Carga Horária Semanal Número de Vagas por  Tipo Total

Assistente em Administração D 40 11 2 5 17
- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante de Técnico em Administração, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério
da Educação, ou Ensino Médio completo, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, e comprovação de experiência
profissional de, no mínimo, doze meses em área Administrativa, conforme disposto no subitem 3.3.
Cargo Nível de Classificação Carga Horária Semanal Número de Vagas por  Tipo Total

Bibliotecário- Documentalista E 40 3 1 1 5
Formação superior completa em Curso de Graduação em Biblioteconomia ou Ciências da Informação, realizado em Instituição reconhecida
pelo Ministério da Educação; e - Registro no Conselho Regional de Biblioteconomia e comprovação de regularidade por meio de cer tidão
emitida pelo mesmo.
Cargo Nível de Classificação Carga Horária Semanal Número de Vagas por  Tipo Total

Engenheiro/  Área Eletrônica E 40 1 - - 1
- Formação superior completa em Curso de Graduação em Engenharia Eletrônica, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da
Educação; e - Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e comprovação de regularidade por meio de certidão emitida pelo
mesmo.
Cargo Nível de Classificação Carga Horária Semanal Número de Vagas por  Tipo Total

Engenheiro/  Área: Mecânica E 40 1 - - 1
- Formação superior completa em Curso de Graduação em Engenharia Mecânica, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação;
e - Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e comprovação de regularidade por meio de certidão emitida pelo mesmo.
Cargo Nível de Classificação Carga Horária Semanal Número de Vagas por  Tipo Total

Fisioterapeuta E 30 1 - - 1
- Formação superior completa em Curso de Graduação em Fisioterapia, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação;
e - Registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e comprovação de regularidade por meio de certidão emitida pelo
mesmo.
Cargo Nível de Classificação Carga Horária Semanal Número de Vagas por  Tipo Total

Médico/ Área Anestesiologia E 20 1 - - 1
Formação superior completa em Curso de Graduação em Medicina, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e -
Conclusão de Residência Médica em Anestesiologia, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou apresentação de Título
de Especialista em Anestesiologia, emitido por Sociedade Médica Conveniada da Associação Médica Brasileira, ou Conclusão de Curso de
Especialização na área de Anestesiologia, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e - Registro no Conselho Regional
de Medicina e comprovação de regularidade por meio de cer tidão emitida pelo mesmo.
Cargo Nível de Classificação Carga Horária Semanal Número de Vagas por  Tipo Total

Médico/ Área: Cardiologia E 20 1 - - 1
- Formação superior completa em Curso de Graduação em Medicina, realizado em Instituição reconhecida 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 Associação Médica Brasileira, ou Conclusão de Curso de Especialização
em Cardiologia, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e - Registro no Conselho Regional de Medicina e comprovação
de regularidade por meio de cer tidão emitida pelo mesmo.
Cargo Nível de Classificação Carga Horária Semanal Número de Vagas por  Tipo Total

Médico/ Área: Cirurgia Geral E 20 1 - 1 2
- Formação superior completa em Curso de Graduação em Medicina, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e
- Conclusão de Residência Médica em Cirurgia Geral, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou apresentação de Título
de Especialista em Cirurgia Geral, emitido por Sociedade Médica Conveniada da Associação Médica Brasileira, ou Conclusão de Curso de
Especialização em Cirurgia Geral, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e - Registro no Conselho Regional de
Medicina e comprovação de regularidade por meio de certidão emitida pelo mesmo.
Cargo Nível de Classificação Carga Horária Semanal Número de Vagas por  Tipo Total

Médico/ Área: Cirurgia Pediátrica E 20 1 - - 1
Formação superior completa em Curso de Graduação em Medicina, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e -
Conclusão de Residência Médica em Cirurgia Pediátrica, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou apresentação de
Título de Especialista em Cirurgia Pediátrica, emitido por Sociedade Médica Conveniada da Associação Médica Brasileira, ou Conclusão de
Curso de Especialização em Cirurgia Pediátrica, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e - Registro no Conselho
Regional de Medicina e comprovação de regularidade por meio de cer tidão emitida pelo mesmo.
Cargo Nível de Classificação Carga Horária Semanal Número de Vagas por  Tipo Total
Médico/ Área:
Ginecologia e Obstetrícia E 20 1 - - 1
- Formação superior completa em Curso de Graduação em Medicina, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e
- Conclusão de Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou apresentação
de Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia, emitido por Sociedade Médica Conveniada da Associação Médica Brasileira, ou Conclusão
de Curso de Especialização em Ginecologia e Obstetrícia, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e - Registro
no Conselho Regional de Medicina e comprovação de regularidade por meio de cer tidão emitida pelo mesmo.
Cargo Nível de Classificação Carga Horária Semanal Número de Vagas por  Tipo Total
Médico/ Área:
Medicina de Família e Comunidade     E 20 1 - 1 2
Formação superior completa em Curso de Graduação em Medicina, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e -
Conclusão de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou
apresentação de Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade, emitido por Sociedade Médica Conveniada da Associação
Médica Brasileira, ou Conclusão de Curso de Especialização em Medicina de Família e Comunidade, realizado em Instituição reconhecida
pelo Ministério da Educação; e - Registro no Conselho Regional de Medicina e comprovação de regularidade por meio de certidão emitida
pelo mesmo.
Cargo Nível de Classificação Carga Horária Semanal Número de Vagas por  Tipo Total

Médico/ Área: Pediatria E 20 1 - 1 2
- Formação superior completa em Curso de Graduação em Medicina, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e - Conclusão de Residência
Médica em Pediatria, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou apresentação de Título de Especialista em Pediatria, emitido por Sociedade
Médica Conveniada da Associação Médica Brasileira, ou Conclusão de Curso de Especialização em Pediatria, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério
da Educação; e - Registro no Conselho Regional de Medicina e comprovação de regularidade por meio de certidão emitida pelo mesmo.

Cargo Nível de Classificação Carga Horária Semanal Número de Vagas por  Tipo Total
Técnico de Laboratório/
Área: Biotério D 40 1 - - 1
- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante na área de Biotério, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação
ou - Ensino Médio completo mais Curso Técnico na área de Biotério, realizados em Instituição(ões) reconhecida(s) pelo Ministério da Educação;
e - Registro no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e comprovação de regularidade.
Cargo Nível de Classificação Carga Horária Semanal Número de Vagas por  Tipo Total

Técnico de Laboratório/
Área: Mecânica D 40 1 - - 1
- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante na área de Mecânica, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação,
ou - Ensino Médio completo mais Curso Técnico na área de Mecânica, realizados em Instituição(ões) reconhecida(s) pelo Ministério da Educação;
e - Registro no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e comprovação de regularidade.
Cargo Nível de Classificação Carga Horária Semanal Número de Vagas por  Tipo Total
Técnico de Laboratório/ Área:
 Microbiologia e Parasitologia D 40 1 - - 1
- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante na área de Microbiologia e Parasitologia, realizado em Instituição reconhecida pelo
Ministério da Educação ou - Ensino Médio completo mais Curso Técnico na área de Microbiologia e Parasitologia, realizados em Instituição(ões)
reconhecida(s) pelo Ministério da Educação; e  - Registro no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e comprovação de regularidade.
Cargo Nível de Classificação Carga Horária Semanal Número de Vagas por  Tipo Total
Técnico de Laboratório/
 Área: Microscopia Eletrônica D 40 1 - - 1
 Formação completa de Nível Médio Profissionalizante NA ÁREA DE Microscopia Eletrônica, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério
da Educação ou - Ensino Médio completo mais Curso Técnico NA ÁREA DE Microscopia Eletrônica, realizados em Instituição(ões) reconhecida(s)
pelo Ministério da Educação; e - Registro no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e comprovação de regularidade.
Cargo Nível de Classificação Carga Horária Semanal Número de Vagas por  Tipo Total
Técnico de Laboratório/
Área: Química D 40 1 - - 1
- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante na área de Química, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação
ou - Ensino Médio completo mais Curso Técnico na área de Química, realizados em Instituição(ões) reconhecida(s) pelo Ministério da Educação;
e - Registro no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e comprovação de regularidade.
Cargo Nível de Classificação Carga Horária Semanal Número de Vagas por  Tipo Total
Técnico de Tecnologia
da Informação D 40 3 1 1 5
- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante na área de Tecnologia da Informação, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério
da Educação, ou - Ensino Médio completo mais Curso Técnico em Eletrônica com ênfase em Sistemas
Computacionais, realizados em Instituição(ões) reconhecida(s) pelo Ministério da Educação;
Cargo Nível de Classificação Carga Horária Semanal Número de Vagas por  Tipo Total

Técnico em Enfermagem D 40 2 - 1 3
Formação completa de Nível Médio Profissionalizante em Enfermagem, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação,
ou - Ensino Médio completo mais Curso Técnico em Enfermagem, realizados em Instituição(ões) reconhecida(s) pelo Ministério da Educação;
e - Registro no Conselho Regional de Enfermagem e comprovação de regularidade por meio de certidão emitida pelo mesmo.

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
Cargo Nível de Classificação Carga Horária Semanal Número de Vagas por  Tipo Total

Bibliotecário- Documentalista E 40 1 - 1 2
Formação superior completa em Curso de Graduação em Biblioteconomia ou Ciências da Informação, realizado em Instituição reconhecida
pelo Ministério da Educação; e - Registro no Conselho Regional de Biblioteconomia e comprovação de regularidade por meio de cer tidão
emitida pelo mesmo.
Cargo Nível de Classificação Carga Horária Semanal Número de Vagas por  Tipo Total

Médico/ Área: Psiquiatria E 20 1 - - 1
- Formação superior completa em Curso de Graduação em Medicina, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e
- Conclusão de Residência Médica em Psiquiatria, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou apresentação de Título
de Especialista em Psiquiatria, emitido por Sociedade Médica Conveniada da Associação Médica Brasileira, ou Conclusão de Curso de Especialização
em Psiquiatria, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e - Registro no Conselho Regional de Medicina e comprovação
de regularidade por meio de cer tidão emitida pelo mesmo.
Cargo Nível de Classificação Carga Horária Semanal Número de Vagas por  Tipo Total

Técnico de Laboratório/
Área: Anatomia e Necropsia D 40 1 - - 1
- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante na área de Anatomia e Necropsia, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério
da Educação ou - Ensino Médio completo mais Curso Técnico na área de Anatomia e Necropsia, realizados em Instituição(ões) reconhecida(s)
pelo Ministério da Educação; e - Registro no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e comprovação de regularidade.

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Cargo Nível de Classificação Carga Horária Semanal Número de Vagas por  Tipo Total

Administrador E 40 1 - - 1
- Formação superior completa em Curso de Graduação em Administração, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação;
e  - Registro no Conselho Regional de Administração e comprovação de regularidade por meio de certidão emitida pelo mesmo.
Cargo Nível de Classificação Carga Horária Semanal Número de Vagas por  Tipo Total

Bibliotecário-Documentalista E 40 1 - - 1
Formação superior completa em Curso de Graduação em Biblioteconomia ou Ciências da Informação, realizado em Instituição reconhecida
pelo Ministério da Educação; e - Registro no Conselho Regional de Biblioteconomia e comprovação de regularidade por meio de cer tidão
emitida pelo mesmo.
Cargo Nível de Classificação Carga Horária Semanal Número de Vagas por  Tipo Total
Técnico de Laboratório/
Área: Ciências Naturais D 40 1 - - 1
- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante na área de Ciências Naturais, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério
da Educação ou - Ensino Médio completo mais Curso Técnico na área de Ciências Naturais, realizados em Instituição(ões) reconhecida(s)
pelo Ministério da Educação; e - Registro no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e comprovação de regularidade.

Município  de  Volta Redonda

Cargo Nível de Classificação Carga Horária Semanal Número de Vagas por  Tipo Total

Técnico em Laboratório/

Área: Mecânica D 40 1 - - 1

- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante na área de Mecânica, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação,
ou - Ensino Médio completo mais Curso Técnico na área de Mecânica, realizados em Instituição(ões) reconhecida(s) pelo Ministério da Educação;
e - Registro no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e comprovação de regularidade.

Cargo Nível de Classificação Carga Horária Semanal Número de Vagas por  Tipo Total

Técnico em Laboratório/

 Área: Química D 40 1 - - 1

- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante na área de Química, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação
ou - Ensino Médio completo mais Curso Técnico na área de Química, realizados em Instituição(ões) reconhecida(s) pelo Ministério da Educação;
e - Registro no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e comprovação de regularidade.
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SERVIÇO
Resultado e gabaritosResultado e gabaritosResultado e gabaritosResultado e gabaritosResultado e gabaritos
definitivos: definitivos: definitivos: definitivos: definitivos: www.ibfc.org.br e
www.folhadirigida.com.br
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Educação do RJ vai contratar
1.200 professores temporários
Procedimentos
de inscrição serão
divulgados nos
próximos dias

SSSSSINALINALINALINALINAL     VERDEVERDEVERDEVERDEVERDE     | Governador Wilson Witzel autorização seleção temporária para professorPAPO DE ESPECIALISTAS

TCE-RJ: últimos dias de inscrição
para analista de controle externo

NNNNNÍVELÍVELÍVELÍVELÍVEL     SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR     | Estabilidade e remuneração de R$15.824 são os atrativos

AAAAATÉTÉTÉTÉTÉ R$3  R$3  R$3  R$3  R$3 MILMILMILMILMIL     |

O poder do pensamento positivo

Cláudia Barbosa
Professora, Profissional
Master Coach e consultora
especialista em aprovação em
provas e concursos públicos

Contato: Site: www.claudiabarbosa.com.br E-mail: edu.cbpletras@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/claudiaidioma Instagram: https://www.instagram.com/
edu.cbpletras/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/claudiabarbosa

aro leitor, sabe qual é uma das aulas mais requisitadas na
Universidade de Harvard? Psicologia positiva. E em Stan-
ford? Psicologia positiva. Em Berkeley? Psicologia positi-
va. Esse tema da ciência está em alta em muitas outras uni-

versidades além dessas, no mundo todo. Eì que está comprovado
que, se mu- damos nossos padrões de pensamento e nos torna-
mos indivíduos com visão mais positiva das coisas, podemos ser
mais bem-sucedidos e mais felizes tanto na vida pessoal como na
profissional. Quando estamos na frequência positiva do pensa-
mento, tendemos a atrair tudo que é bom: saúde, sucesso, riqueza.
Enfim: pensar positivo transforma nossa vida e a direciona para a
realização de tudo que nos agrada ou nos é caro.

“… está comprovado que, se mudamos nossos padrões de pen-
samento e nos tornamos indivíduos com visão mais positiva das
coisas, podemos ser mais bem-sucedidos e mais felizes tanto na
vida pessoal como na profissional.”

O corpo é um campo de energia que precisa estar em equilíbrio.
Por isso são tão importantes pequenos gestos diários que o façam
sorrir por inteiro. Além disso, precisamos estar atentos ao fato de
que todo pensamento que temos e toda palavra que proferimos
são capazes de moldar o nosso futuro. Querendo ou não, nós nos
tornamos aquilo que pensamos, aquilo que projetamos. A força
está dentro de nós, onde tudo começa. Já diz a sabedoria popular
que a mente move montanhas. De fato: tenha consciência de que
você é um ímã que atrai tudo o que deseja, seja para si, seja para o
outro. Faz um bem danado manter uma atitude positiva diante de
uma doença, de um problema e até durante momentos de sofri-
mento como os que se vive ao longo da preparação para concurso.
Como costumamos relatar em nossas mensagens, essa atitude
positiva frente às dificuldades da vida funciona mesmo.

Antes de demonstrarmos como o pensamento positivo pode ajudar
você a ser aprovado e classificado em concurso, vamos a alguns
números impressionantes sobre o assunto. Os dados a seguir fo-
ram compilados em pesquisas diversas conduzidas por algumas
das maiores universidades do mundo. Eles indicam, por exemplo,
que os otimistas têm 55% menos risco de desenvolver doenças
cardíacas. Mostram também que a turma do bom humor é mais
resistente a doenças pulmonares quando comparada aos estressa-
dinhos. Além disso, apontam que pensamentos negativos e desa-
gradáveis podem matar até 25% dos neurônios do hipocampo, a
parte do cérebro responsável pela memoìria e pelo aprendizado.
Isso explica por que ficamos confusos e esquecidos quando esta-
mos muito estressados e irritados.

Os números comprovam, ainda, que a máxima de que o feitiço
pode virar contra o feiticeiro está correta. Alimentar o desejo de
vingança ou direcionar pensamentos negativos a outras pessoas
pode nos levar à depressão, à ansiedade e, em casos extremos, a
um enfarte ou a um derrame. Por outro lado, um cérebro com foco
em ideias positivas é 31% mais produtivo. Profissionais de ven-
das que têm atitude positiva frente à vida, por exemplo, chegam a
mostrar desempenho 37% melhor do que os colegas mais pessi-
mistas, e médicos otimistas chegam a ser 19% mais precisos e rá-
pidos na formação de diagnósticos corretos.

Caro leitor, até o próximo bate-papo!

C

TJ-RJ: mais dicas para a preparação

P

Aloizio Medeiros
Analista judiciário
do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de
Janeiro (TJ-RJ) e
professor de Direito

rezados, saudações!!! Estamos de volta com mais comentári-
os para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro (TJ-RJ). Bora estudar? Vamos de Constitucional e Codjerj
então. Aspectos que sempre são cobrados em concursos para

tribunais são as mudanças introduzidas na Reforma do Judiciário.
Isso mesmo: a Emenda 45 de 2004 sempre é objeto de concursos
em carreiras de tribunais e até mesmo nos concursos para as carrei-
ras policiais.

REFORMA DO JUDICIÁRIO
A Reforma do Judiciário promoveu profundas mudanças no Esta-

tuto da magistratura, Lei complementar, de iniciativa do STF no tocante
à carreira da magistratura. Observados os seguintes princípios:

O ingresso na carreira, no cargo inicial de juiz substituto, ocorre
mediante concurso público de provas e títulos, com a participação
da OAB em todas as suas fases, exigindo do bacharel em Direito, no
mínimo, três anos de atividade jurídica. A convocação obedecerá a
ordem de classificação.

Trata-se da denominada quarentena de entrada. Nesse particular,
o STF vem entendendo, conforme resolução do CNJ, que são com-
putados da data da conclusão do curso de bacharelado em Direito
(ADI 3460, DF. Rel. Min. Carlos Britto, j.31.08.2006, DJ de 15.07.2007)

A Resolução 75, do CNJ, dispõe que “a comprovação do triênio
deve se dar no momento da inscrição definitiva e não na posse.”

O Artigo 59, da citada resolução, deve ser entendido como ativi-
dade jurídica:

· Aquela exercida com exclusividade por bacharel em Direito.
· O exercício da advocacia pressupõe a atuação anual mínima

em cinco atos privativos de advogado em causas distintas.
· O exercício de cargos, empregos e funções, inclusive de ma-

gistério superior, que exija a utilização preponderante de conheci-
mento jurídico.

· O exercício da função de conciliador junto aos tribunais judi-
ciais, juizados especiais, varas especiais, no mínimo 16 horas men-
sais e durante um ano.

· O exercício da atividade de mediação e arbitragem.
Atenção: referida resolução veda a contagem de estágio acadêmi-

co ou qualquer outra atividade anterior à obtenção do grau de ba-
charel em direito.

Importante também não confundir com a quarentena de saída.
Explico: observe que uma coisa é a exigência de experiência em
atividade jurídica, outra completamente diferente é a vedação da
advocacia por um determinado período, evitando assim uma van-
tagem imoral como um tipo de “tráfico de influência” sobre os ser-
vidores da comarca em que o antigo juiz trabalhara.

A Reforma do Judiciário introduziu a quarentena de saída tam-
bém ao proibir o exercício da advocacia na comarca em que o juiz
era titular pelo prazo de três anos. A Reforma introduziu ainda a
possibilidade de o CNJ remover o magistrado por interesse públi-
co, assim como a aposentadoria.

Vamos conferir como isso poderia ser cobrado em prova. Pegadi-
nha da banca:  Tício, juiz de direito, titular da comarca X, trata servi-
dores e advogados com grosseria, assedia sexualmente as estagiári-
as, não cumpre os prazos legais, retém os autos além do prazo le-
gal. Nessas hipóteses, é possível o CNJ demitir o juiz.

Resposta: ERRADOOOOOOOOOOOOO!!!!
Atenção: SE LIGA: O CNJ NÃO PODE DEMITIR MAGISTRADO!!!!

O ato de remoção ou disponibilidade do magistrado por interesse
público, fundar-se-á em decisão do voto da maioria absoluta do
Tribunal ou do CNJ.

Grande abraço e até a próxima.

E-mail: aloizioscmedeiros@gmail.com; Instagram: professor_aloizio_medeiros

Últimos dias de oportunidade
para quem já concluiu o nível
superior e quer conquistar um em-
prego estável, com elevado sta-
tus e ótima remuneração: termi-
na na próxima quarta-feira (de
Cinzas), dia 26, o prazo para ins-
crição no concurso para analista
de controle externo do Tribunal
de Contas do Estado do Rio de
Janeiro (TCE-RJ).

As inscrições devem ser feitas
no site do Cebraspe, o organiza-
dor. Após o fim do cadastro, será
preciso geral um boleto no valor
de R$124, que pode ser pago até
19 de março. A isenção da taxa,
para inscritos no Cadastro Úni-
co para Programas Sociais do Go-

verno Federal (CadÚnico) ou do-
adores de medula óssea, também
poderá ser solicitada até o dia 26.

São 40 vagas para contratação
imediata, quantitativo que pode
aumentar durante a validade do
concurso, de dois anos, prazo que
ainda pode dobrar. A remunera-
ção inicial é de R$15.824,21. As
contratações ocorrerão com base
no regime estatutário, asseguran-
do a estabilidade.

Das 40 vagas iniciais, 16 são
para a área de Controle Externo
(destinada a qualquer graduação,
independentemente da área de
formação); nove para Ciências
Contábeis; oito para Direito; e sete
para Tecnologia da Informação.

A remuneração inicial é com-
posta da seguinte forma:
R$13.708,81 referente ao salário-
base, R$1.064,80 de auxílio-ali-
mentação, R$726 de auxílio-saú-
de e R$314,60 de auxílio-trans-
porte, chegando ao valor de
R$15.824,21. O TCE também
oferece auxílio-educação, no va-
lor de R$1.174 a cada dependen-
te, limitado a até três pessoas.

A carreira exige dois anos de
prática profissional, não sendo
preciso ser na mesma área de for-
mação do concursado, nem res-
trita a qualquer nível de escola-
ridade. Basta comprovar que já
trabalhou no setor público ou na
iniciativa privada. Só não são

consideradas práticas profissio-
nais: tempo de estágio, de mo-
nitoria, de programa de residên-
cia acadêmica e profissional, de
pesquisa de iniciação científica,
de bolsa de estudo ou de presta-
ção de serviço voluntário.

O concurso contará com três
etapas: prova objetiva (25 de
abril), o exame discursivo (26 de
abril) e a avaliação de títulos. A
consulta ao local e horário da
prova será liberada no site da
Cebraspe a partir do dia 6 de abril.

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições: www.cebraspe.org.br/
concursos/tce_rj_20

Faetec terá
470 vagas para
temporários

Após a autorização do gover-
nador Wilson Witzel, a Funda-
ção de Apoio à Escola Técnica
do Estado do Rio de Janeiro (Fae-
tec) deve dar início aos prepa-
rativos para a nova seleção de
temporários logo após o carna-
val, no começo do próximo
mês de março.

Está autorizada a abertura de
470 vagas, sendo 20 para super-
visor escolar, 130 para professor
I e 320 para instrutor. Os venci-
mentos iniciais são de R$3 mil
para os dois primeiros cargos e
de R$2.142,88 para o último,
para uma carga de 40h semanais.

Aos temporários serão conce-
didos, também, licença materni-
dade/paternidade, férias propor-
cionais, 13° salário proporcional
e adicional de periculosidade e
insalubridade, desde que preen-
chidos os requisitos legais. O
contrato terá duração de um ano,
podendo ser prorrogado de acor-
do com a necessidade da insti-
tuição.

Segundo informou a Assesso-
ria de Imprensa da Faetec, será
mantido o mesmo meio de ava-
liação do processo seletivo ante-
rior, em 2019, com os participan-
tes sendo avaliados por meio de
análise curricular. Na ocasião foi
requerida a formação no ensino
médio para o cargo de instrutor,
além de formação compatível
com a disciplina de atuação ou
experiência comprovada de, no
mínimo, dois anos na área.

Para professor I, a exigência foi
a licenciatura plena na discipli-
na que deseja concorrer. Para a
função de supervisor de escolar,
também foi necessário ensino
superior.

A Faetec realiza, ainda, um
concurso para efetivos. Ao todo,
são oferecidas 209 vagas para car-
gos dos níveis médio e superior.
A seleção segue em andamento
e, no dia 12 de fevereiro foram
divulgados o resultado prelimi-
nar da prova de desempenho di-
dático e informações sobre a so-
licitação da gravação da prova de
desempenho didático, bem
como do pedido de recurso con-
tra o resultado preliminar.

Ainda sem um novo concur-
so para efetivos, a Secretaria de
Estado de Educação do Rio de
Janeiro (Seeduc-RJ) foi autori-
zada a realizar a contratação
temporária de 1.200 professo-
res. O aval do governador Wil-
son Witzel, por meio de um de-
creto, foi publicado no Diário
Oficial do Estado da última ter-
ça-feira, dia 18.

Do quantitativo total, 373 do-
centes atuarão nos anos iniciais
dos ensinos fundamental e mé-
dio. Desses, 274 profissionais
trabalharão 16 horas por sema-
na; já 99 terão carga horária de
30 horas semanais, nas unidades
escolares no ano letivo de 2020.

Além disso, 50 profissionais
lecionarão nos anos iniciais do
ensino fundamental, e terão
carga de trabalho de 22 horas
semanais. Esses serão necessá-
rios para suprir as carências na
Diretoria Regional Pedagógica
de Unidades Escolares Prisio-
nais e Socioeducativas.

Já os demais 777 contratados
atuarão nos anos finais dos en-
sinos fundamental e médio,
sendo 585 para carga horária
de 16 horas semanais e 192
para jornada de trabalho de 30
horas por semana. Esses pro-
fessores suprirão as necessida-
des que surgirem ao longo do
ano letivo de 2020, em efetiva
regência de turma.

Conforme consta no docu-
mento, as normas e o regula-
mento da seleção, bem como
os critérios de recrutamento
dos novos candidatos, deverão

ser divulgadas pela secretaria
no prazo de dez dias, ou seja,
até o dia 28 deste mês. O Arti-
go 6º do decreto autorizativo
indica que os professores con-
vocados somente serão contra-
tados após comprovarem ap-
tidão física no exame de saú-
de ocupacional.

Segundo a autorização, a re-
muneração mensal dos profis-
sionais temporários obedece-
rá aos padrões remuneratóri-
os do plano de carreiras dos
professores I e II da Seeduc-RJ.
Hoje, um docente I ganha
R$1.435,95, enquanto que um
professor II recebe R$2.371,25.
Os dois valores já incluem os
R$160 de auxílio-alimentação.

No início de fevereiro, o co-
ordenador-geral do Sindicato
Estadual dos Profissionais de
Educação do Rio de Janeiro
(Sepe-RJ), Alex Trentino, dis-

se que é urgente um concurso
para a Seeduc fluminense, já
que há uma carência enorme
em várias disciplinas. O défi-
cit atual é de cerca de 2 mil
docentes.

Segundo o sindicalista, a
maior necessidade de profissi-
onais concentra-se nos municí-
pios de Nova Iguaçu, São João de
Meriti e Belford Roxo, São Gon-
çalo e Itaboraí. Já no tocante às
disciplinas com maior vacância,
Trentino pontuou que são Ma-
temática, Língua Portuguesa,
Geografia, Química e Física.

Em 2018, foi anunciado um
concurso visando à admissão
de 1.720 professores efetivos,
por meio do regime estatutá-
rio. Desses, 370 seriam contra-
tados de maneira imediata, e
1.350 ficariam no cadastro de
reserva. No entanto, o edital
nunca saiu do papel.
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Concurso também
terá vagas no nível
superior, para o
cargo de especialista

 CONCURSOS
SUCESSO NOS

Alexandre
Prado

Rodrigo Motta é professor de
Direito Administrativo e especialista

em concursos públicos

Rodrigo Motta
Ponto de Encontro

Contato:
Instagram: @profrodrigomotta

Assistente previdenciário: veja programa anterior
Para quem pretende concorrer a uma vaga de as-

sistente do RioPrevidência, FOLHA DIRIGIDA publica
abaixo o programa do concurso anterior, realizado em
2014, que serve como referência de estudo.

LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Interpretação de texto; 2. Modos
de organização do discurso: descrição, narração e argumen-
tação; 3. Emprego e sentido dos conectivos; processos de
coordenação e subordinação; 4. Estrutura e formação das pa-
lavras; 5. Reconhecimento e emprego das classes gramati-
cais; emprego de tempos e modos verbais; 6. Concordância
nominal e verbal; 7. Pontuação; 8. Acentuação gráfica. 9. Or-
tografia
Sugestões Bibliográficas:
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Por tuguesa. 37ª ed.
rev. e ampl. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004. KOCH, I.G.V. A
coesão textual. São Paulo, Contexto, 2001. SAVIOLI, F.P. &
FIORIN, J. L. Para entender o texto: leitura e redação. São
Paulo: Ática, 1997.

INFORMÁTICA: Microinformática: Conceitos básicos de hardware,
características, funcionalidades, componentes e funções, bar-
ramentos e inter faces, conexões, equipamentos, dispositivos
de armazenamento e de entrada/saída, equipamentos, mídi-
as, operação de microcomputadores, sistemas operacionais
Windows XP/7/8 BR – conceitos, características, funcionalida-
des, atalhos de teclado e emprego de recursos. Execução de
procedimentos operacionais de rotina, utilizando software ou
aplicativos instalados nas áreas de atuação. Conhecimentos
sobre o MSOffice Word 2007/2010 BR - conceitos, ícones e
atalhos de teclado, criar, digitar, salvar e imprimir documen-
tos, uso do software e emprego dos recursos. MSOffice Excel
2007/2010 BR - conceitos, ícones e atalhos de teclado, fun-
ções, fórmulas, gráficos, criar, digitar, salvar e imprimir plani-
lhas, uso do software e emprego dos recursos e MSOffice Po-
werpoint 2007/2010 BR Powerpoint - conceitos, ícones e ata-
lhos de teclado, criar, digitar, salvar e imprimir apresentações,
uso do software e emprego dos recursos. Internet/Web: con-
ceitos, características, funcionalidades, modalidades, técnicas
de acesso, browsers Internet Explorer 9 BR ou superior, Fire-
fox Mozilla v25.0.1 ou superior, Google Chrome v31.0 ou supe-
rior, navegação, pesquisa, atalhos de teclado, uso dos recur-
sos, e-mail, MSOf fice Outlook 2007/2010 BR, Mozilla Thun-
derbird e WebMail, uso de software e emprego de recursos.
Proteção e Segurança. Segurança física e lógica, de equipa-
mentos, de sistemas, de redes e na internet, backup, vírus,
cuidados e medidas de proteção.
Sugestões Bibliográficas
CASTILHO, Ana Lucia. Informática para Concursos: Teoria e
Questões: Série Concursos, Ed. Ferreira, 2012. MANZANO,
José Augusto N. G. Guia Prático de Informática, Érica, 2011.
MANZANO, André Luiz N. G. Microsoft Windows 7 Professio-
nal, Érica, 2010. Manuais técnicos dos fabricantes e help/
ajuda de hardware e software. SAWAYA, Márcia Regina. Dicio-
nário de Informática e Internet: Inglês/Por tuguês, Nobel, 2003.
TANENBAUM & WETHERALL. Redes de Computadores, Pear-
son, 2011. VELLOSO, F. C. Informática – Conceitos Básicos,
Campus, 2011

RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO: Conjuntos e suas ope-
rações. Números naturais, inteiros, racionais e reais e suas
operações. Representação na reta. Potenciação e radiciação.
Geometria plana: distâncias e ângulos, polígonos, circunfe-
rência, perímetro e área. Semelhança e relações métricas no
triangulo retângulo. Medidas de comprimento área, volume,
massa e tempo. Álgebra básica: expressões algébricas, equa-
ções, sistemas e problemas do primeiro e do segundo grau.
Noção de função, função composta e inversa. Sequências,
reconhecimento de padrões, progressões aritmética e geo-
métrica. Proporcionalidade direta e inversa. Juros. Problemas
de contagem e noção de probabilidade. Lógica: proposições,
negação, conectivos, implicação. Plano car tesiano: sistema
de coordenadas, distância. Problemas de lógica e raciocínio.
Sugestões Bibliográficas
Almeida, M.A., “Raciocínio lógico”, Ed. Conceito, 2ed, 2009.
Bianchini, E.B. – Matemática, 8º e 9º anos – Editora Moderna,
SP. Goular t, M.C. – Matemática no Ensino médio, vol. 1 –
Editora Scipione, SP. Dante, L.R.D. – Matemática, Contexto e
aplicações, volume único, Editora Ática, SP. Dimas, B.M., “Ra-
ciocínio Lógico Matemático e Quantitativo”, Ed. Novas Con-

quistas, 2001. Stienecker, D.L. – Problemas, jogos e enig-
mas (coleção) – Editora Moderna, SP

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO:
Teoria da Constituição. Conceito, classificação, objeto e ele-
mentos da Constituição. Supremacia da Constituição. Princí-
pios Fundamentais da Constituição. Poder Constituinte. Se-
paração de Poderes. Direitos e garantias fundamentais. Or-
ganização do Estado. Organização, funções, funcionamento
e competências dos Poderes Legislativo, Executivo e Judici-
ário. Tributação e Orçamento. Ordem econômica e financeira.
Ordem Social. Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Di-
reito Administrativo e função administrativa. Poder de Polí-
cia. Ato administrativo. Contrato administrativo. Contratos
de gestão, convênio, consórcio público, terceirização e ter-
mos de parcerias. Bens públicos. Ser viços Públicos. Licita-
ção. Estatuto dos Ser vidores Públicos do Estado do Rio de
Janeiro. Improbidade administrativa. Garantias e ações cons-
titucionais dos administrados.
Sugestões Bibliográficas:
BARROSO, LUIS ROBERTO. Curso de Direito Constitucional
Contemporâneo. São Paulo: Saraiva. CARVALHO FILHO, José
dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro:
Lumen Juris. CARVALHO, Sonia Maria Gonçalves de. O Estatu-
to dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Esta-
do do Rio de Janeiro e seu Regulamento. Rio de Janeiro: Lu-
men Juris. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administra-
tivo. São Paulo: Atlas. LEAL,Saul Tourinho. Controle de Cons-
titucionalidade Moderno. Niteroi: Impetus. MELLO, Celso An-
tônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo:
Malheiros. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Bra-
sileiro. São Paulo: Malheiros. MOREIRA NETO, Diogo de Figuei-
redo. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Foren-
se. MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRAN-
CO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São
Paulo: Saraiva. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Cons-
titucional Positivo. São Paulo: Malheiros.

NOÇÕES DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO: Seguridade Social.
Princípios constitucionais da previdência social. Regime ge-
ral e regimes próprios de previdência social. Previdência so-
cial dos servidores públicos. Regras constitucionais de apo-
sentadoria dos servidores públicos. Pensão por mor te. Auxí-
lio-reclusão. Leis Estaduais n.º 3.189/99, n.º 5.109/07, n.º
5.260/08, nº 6.243/12 e suas posteriores alterações.
Sugestões Bibliográficas:
CARVALHO, Sonia Maria Gonçalves de. O Ser vidor Público e
as Reformas da Previdência (Emendas Constitucionais n.os
20/98 e 41/2003. Rio de Janeiro: Lumen Juris. TAVARES,
Marcelo Leonardo (coord.). A Reforma da Previdência Social:
Temas Polêmicos e Aspectos Controver tidos. Rio de Janeiro:
Lumen Juris. RODRIGUES, Flavio Mar tins. Fundos de Pensão
de Servidores Públicos. Rio de Janeiro: Renovar. IBRAHIM,
Fabio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. . Rio de Ja-
neiro: Impetus. MARTINEZ, Wladimir Novaes. Reforma da Pre-
vidência dos Servidores. Comentários à EC 41/03. São Pau-
lo. Editora LTr,

LEGISLAÇÃO BÁSICA: Estatuto dos Ser vidores Públicos do
Estado do Rio de Janeiro. Lei Complementar 132/09. Proces-
so Administrativo Lei 5427/09. Previdência Social no Brasil e
no Mundo: Evolução, situação atual, modelos e paradigmas.
Seguridade Social. Regimes previdenciários. Previdência so-
cial pública: regime geral de previdência social, Instituto Na-
cional do Seguro Social (INSS), benefícios, contribuições, fi-
nanciamento, gestão e sustentabilidade. Previdência do ser-
vidor público: regimes próprios de previdência social, benefí-
cios, contribuições, financiamento, gestão e sustentabilida-
de. A previdência social do servidor público do Estado do Rio
de Janeiro. Estrutura da Previdência complementar: Entida-
des Fechadas e Aber tas de Previdência Complementar.
Sugestões Bibliográficas:
CARVALHO, Sonia Maria Gonçalves de. O Ser vidor Público e
as Reformas da Previdência. (Emendas Constitucionais n.os
20/98 e 41/2003. Rio de Janeiro: Lumen Juris. TAVARES,
Marcelo Leonardo (coord.). A Reforma da Previdência Social:
Temas Polêmicos e Aspectos Controver tidos. Rio de Janeiro:
Lumen Juris. RODRIGUES, Flavio Mar tins. Fundos de Pensão
de Servidores Públicos. Rio de Janeiro: Renovar. IBRAHIM,
Fabio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. . Rio de Ja-
neiro: Impetus. MARTINEZ, Wladimir Novaes. Reforma da Pre-
vidência dos Servidores. Comentários à EC 41/03. São Pau-
lo. Editora LTr,

Quem tem o nível médio e
procura um emprego com esta-
bilidade no serviço público deve
considerar participar do concur-
so para o o Fundo Único de Pre-
vidência do Estado do Rio de
Janeiro (RioPrevidência). Das 41
vagas da seleção, já autorizada
pelo governador Wilson Witzel,
18 serão para o cargo de assis-
tente previdenciário, cuja remu-
neração inicial é de R$3.072.

O valor é composto da segun-
te forma: R$2.160 de vencimen-
to-base, R$648 de gratificação de
desempenho de atividade
(GDA) e R$264 de auxílio-ali-
mentação. A carga de trabalho
será de 40 horas semanais. As
contratações ocorrerão pelo re-
mime estatutário.

As outras 23 vagas do concurso
serão para o cargo de especialista
em previdência social, que exi-
ge o nível superior. As oportu-
nidades, segundo o presidente
do RioPrevidência, Sérgio Aure-
liano, serão para graduados em
Informática, Contabilidade, Di-
reito, Economia e Ciências Atu-
ariais. A remuneração é de
R$7.635, sendo R$5.670 de sa-
lário, R$1.701 de GDA e R$264
de auxílio-alimentação.

O presidente do RioPrevidên-
cia tem pressa no concurso e
quer divulgar o edital até junho.
Por isso, os preparativos da se-
leção serão intensificados após
o carnaval. A expectativa é que
em março ou abril o órgão já
tenha definido a organizadora
da seleção. Possivelmente, as
provas objetivas serão aplicadas
no segundo semestre.

O último concurso para o
RioPrevidência aconteceu em
2014, com organização da Fun-
dação Ceperj. Na oacisão, os
candidatos a assistente fizeram
prova objetiva com 70 questões,
abrangendo as disciplinas de
Língua Portuguesa, Informática,
Raciocínio Lógico-Quantitativo,
Noções de Direito Constitucio-
nal e Administrativo, Noções de
Direito Previdenciário e Legis-

lação Básica.
Já para especialista foram co-

bradas 80 questões de Língua
Portuguesa, Informática, Racio-
cínio Lógico-Quantitativo, Di-
reito Constitucional e Adminis-
trativo, Direito Previdenciário e
Previdência Social, Economia e

Fundamentos de Finança, Ad-
ministração Pública e Estatísti-
ca e Fundamentos de
Atuária.Houve ainda redação e
prova de títulos.

Na ocasião, o concurso reuniu
5.201 inscritospara 85 vagas. O
cargo mais procurado e mais

concorrido é o de assistente pre-
videnciário, de nível médio,
com 3.845 participantes e rela-
ção candidato/vaga de 76,9. A
função de especialista previden-
ciário, de nível superior, teve
1.356 concorrentes e relação
candidato/vaga, de 38,7.

Os erros que mais impedem a
aprovação em concursos públicos

Na ânsia de fazer de tudo para ser aprovado em
um concurso público, o indivíduo saí dando tiro
para tudo quanto é lado: busca os melhores materiais,
as aulas mais impactantes, dedica horas e horas
à preparação, deixa a família e o convívio social,
gasta dinheiro em tudo o que supostamente pode
contribuir com a aprovação e por aí vai.

O que muitos não sabem é que a preparação
para o certame não precisa ser um inferno e uma
época mais complicada, do que de fato é.

Assim, veremos a seguir alguns dos erros mais
comuns cometidos pelos concurseiros na etapa
preparatória.

Esperar pelo Edital – normalmente, quando o
Edital é publicado, as provas não demoram muito
tempo para ocorrerem. Assim, esperar a publica-
ção dele para começar a estudar é um erro crasso
que pode custar muito caro. Idealmente, obtenha
os editais anteriores e estruture um plano base-
ado neles. Quando o novo edital for divulgado e se
houver a necessidade de alguns ajustes, ficará
muito mais fácil estudar somente o que faltar.
Ah, é fundamental ler o edital algumas vezes para
garantir que nada ficou de fora!

Não saber a diferença entre ler e estudar – ler
dezenas de livros e apostilas é importante mas,
LER NÃO É ESTUDAR. Estudar pressupõe a lei-
tura, a prática de exercícios, a preparação de
resumos e revisão da matéria periodicamente ou
quando necessário.

Não se organizar – uma boa preparação não
pode prescindir de organização e planejamento.
Aquele que não tem um plano de estudos bem
definido, com início, meio e fim, terá maior difi-
culdade para alcançar a desejada aprovação. Quais
matérias devem ser estudadas? Com que frequ-
ência? Com que aprofundamento? Além destas
questões, ter um cronograma estruturado e uma
grade de horários equilibrada – inclusive com
outros afazeres (família, vida social, trabalho e
outros) – é salutar para a continuidade do proces-
so de preparação.

Não se preparar fisicamente – ficar sentado
horas a fio estudando não é trivial ou para qualquer
um. Exige que o corpo esteja fortalecido. Aqui
inclui exercícios físicos regulares e boa alimenta-
ção. Lembre-se de “Mens sana in corpore sano”.

Não se desenvolver emocionalmente – vejo
que a maioria daqueles que são aprovados em um
concurso são os que sabem mais mas, funda-
mentalmente, estão mais preparados emocional-
mente. Equilíbrio emocional é chave para lidar
com esta época estressante e que costuma de-
mandar muito do concurseiro. Fazer meditação,
orar, fortalecer a mente para lidar com as pres-
sões, fracassos e até as vitórias é o que vai
separar os vitoriosos daqueles que tentarão nova-
mente no concurso seguinte.

Conteúdo estudado, conteúdo esquecido – muitas
pessoas, confiando em suas memórias, estu-

dam determinado tema e, ao final, dão por con-
cluída esta etapa. O ideal é que sejam feitos
resumos com palavras chaves. A ideia é que,
enquanto estiver fazendo o resumo, estará apren-
dendo, pois o seu cérebro precisará se esforçar
para conseguir sintetizar e resumir todo aquele
conteúdo. Mantenha tais resumos organizados e
poderá recorrer a eles sempre que desejar, inclu-
sive alguns dias antes da prova.

Selecionar conteúdos para estudar – a maioria
das pessoas têm matérias que se interessam
mais ou que tem mais facilidade para entender.
O problema é que muitos acabam focando apenas
no estudo desses assuntos. Se deseja realmente
passar em um concurso público,o concurseiro
precisa estudar todas as matérias que irão cair na
prova. Sem exceção!

Bons estudos!

a ânsia de fazer de tudo para ser aprovado em um concurso
público, o indivíduo saí dando tiro para tudo quanto é lado:
busca os melhores materiais, as aulas mais impactantes,

dedica horas e horas à preparação, deixa a família e o convívio
social, gasta dinheiro em tudo o que supostamente pode contri-
buir com a aprovação e por aí vai.

O que muitos não sabem é que a preparação para o cer tame
não precisa ser um inferno e uma época mais complicada, do que
de fato é. Assim, veremos a seguir alguns dos erros mais comuns
cometidos pelos concurseiros na etapa preparatória.

Esperar pelo Edital – normalmente, quando o edital é publica-
do, as provas não demoram muito tempo para ocorrerem. Assim,
esperar a publicação dele para começar a estudar é um erro
crasso que pode custar muito caro. Idealmente, obtenha os edi-
tais anteriores e estruture um plano baseado neles. Quando o
novo edital for divulgado e se houver a necessidade de alguns
ajustes, ficará muito mais fácil estudar somente o que faltar. Ah,
é fundamental ler o edital algumas vezes para garantir que nada
ficou de fora!

Não saber a diferença entre ler e estudar – ler dezenas de livros
e apostilas é impor tante mas, LER NÃO É ESTUDAR. Estudar
pressupõe a leitura, a prática de exercícios, a preparação de
resumos e revisão da matéria periodicamente ou quando neces-
sário.

Não se organizar – uma boa prepa-
ração não pode prescindir de organi-
zação e planejamento. Aquele que não
tem um plano de estudos bem defini-
do, com início, meio e fim, terá maior
dificuldade para alcançar a desejada
aprovação. Quais matérias devem ser
estudadas? Com que frequência? Com
que aprofundamento? Além destas
questões, ter um cronograma estru-
turado e uma grade de horários equi-
librada – inclusive com outros afaze-
res (família, vida social, trabalho e
outros) – é salutar para a continuida-

de do processo de preparação.
Não se preparar fisicamente – ficar sentado horas a fio estu-

dando não é trivial ou para qualquer um. Exige que o corpo esteja
for talecido. Aqui inclui exercícios físicos regulares e boa alimen-
tação. Lembre-se de “Mens sana in corpore sano”.

Não se desenvolver emocionalmente – vejo que a maioria daque-
les que são aprovados em um concurso são os que sabem mais
mas, fundamentalmente, estão mais preparados emocionalmen-
te. Equilíbrio emocional é chave para lidar com esta época estres-
sante e que costuma demandar muito do concurseiro. Fazer me-
ditação, orar, for talecer a mente para lidar com as pressões,
fracassos e até as vitórias é o que vai separar os vitoriosos
daqueles que tentarão novamente no concurso seguinte.

Conteúdo estudado, conteúdo esquecido – muitas pessoas,
confiando em suas memórias, estudam determinado tema e, ao
final, dão por concluída esta etapa. O ideal é que sejam feitos
resumos com palavras chaves. A ideia é que, enquanto estiver
fazendo o resumo, estará aprendendo, pois o seu cérebro preci-
sará se esforçar para conseguir sintetizar e resumir todo aquele
conteúdo. Mantenha tais resumos organizados e poderá recorrer
a eles sempre que desejar, inclusive alguns dias antes da prova.

Selecionar conteúdos para estudar – a maioria das pessoas
têm matérias que se interessam mais ou que tem mais facilidade
para entender. O problema é que muitos acabam focando apenas
no estudo desses assuntos. Se deseja realmente passar em um
concurso público,o concurseiro precisa estudar todas as matéri-
as que irão cair na prova. Sem exceção!

Bons estudos!

Prioridade?
pesar de todas as empolgantes e inflamadas promessas
de campanha - o que, convenhamos, é até normal de
todo candidato -, de toda ênfase no discurso de posse

e, posteriormente, principalmente nas primeiras entrevistas,
diante de tudo o que está acontecendo uma pergunta precisa
ser feita ao presidente da República. E a ser respondida na lata,
com provas, sem que se fuja da verdade: A Educação é mesmo
uma prioridade para esse governo? Porque, se for mesmo,
outra pergunta tem de ser feita: Que ministro é esse?

Depois dos desastrosos erros de Português, coisas do tipo
paralização com Z, quando é com S; de antessessores com 4S,
quando é com C e 2S; de suspenção com Ç, quando é com S;
e de imprecionante com C, quando é com 2S; o incansável e
imparável ministro da Educação posta a frase “Aonde está a
pompa e a liturgia do cargo?”, sendo corrigido pela jornalista
Vera Magalhães, apresentadora do Roda Viva, da TV Cultura,
uma vez que o correto seria “Onde estão a pompa e a liturgia
do cargo”. Mas ele não se emenda.

Ainda tem mais. Sem esquecer que ele já acusou, sem qual-
quer prova desses crimes, universidades federais de terem “ex-
tensas plantações de maconha” e laboratórios dessas mesmas
instituições federais de ensino superior de serem “utilizados
para produzir droga”, inclusive, sendo contestado pelas inves-
tigações policiais, o chefe da pasta que deveria ser a prioridade
de todo governo em qualquer país do mundo, a única que
realmente pode mudar o futuro de uma verdadeira nação,
agora ganha a alcunha de “desastre”.

E a classificação não foi do povão, não. Ele foi chamado de
“desastre” pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, ninguém mais, ninguém menos. E ele não
sente nem vergonha, embora esteja perdendo força. Está tão
fraco que, depois dos problemas nas notas do Enem e das
inscrições no Sisu, acaba de perder uma importante batalha
no Congresso: caducou a Medida Provisória que instituía a
identidade digital dos estudantes, simplesmente porque os
congressistas se recusaram a votar a proposta.

E mais derrotas virão. Pertencente à ala ideológica, do time
dos olavetes – cada vez mais em confronto com a ala militar
e com os políticos -, ele está sob pressão e só ganhou uma
sobrevida – até quando? - porque já estão sendo feitas, no
momento, outras mudanças de ministros. Mas ele precisa parar
de errar e de causar polêmicas, além de ter de começar a entre-
gar resultados positivos, o que está muito difícil, uma vez que,
ao que parece, os parlamentares esgotaram a paciência com
esse personagem do governo.

Tanto que corre à boca pequena, que eles – deputados e
senadores - não estão nem aí para o que ele – o ministro - pensa
sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (Fundeb), um dos principais projetos do Ministério
da Educação e que perde a validade no final do ano. Pois o
Congresso Nacional está discutindo um texto sem a participa-
ção do ministro, o que poderíamos classificar de impensável
se o chefe da pasta da Educação não fosse quem ele é.

A

N

“Uma boa
preparação
não pode
prescindir de
organização e
planejamento”
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TJ: carnaval não pode atrapalhar estudos
ÁÁÁÁÁREAREAREAREAREA     DEDEDEDEDE     APOIOAPOIOAPOIOAPOIOAPOIO | Tribunal de Justiça corre para divulgar o edital ainda de fevereiro, após o carnaval

A disputa
pelas 160 vagas de
técnico e analista
deverá ser grande

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições: www.ibam-concursos.org.br

Barra Mansa:
32 vagas para o
nível fundamental

Uma oportunidade para quem
tem apenas escolaridade de nível
fundamental é o concurso para o
Serviço Autônomo de Água e Es-
goto (SAAE) de Barra Mansa, na
Região Sul do estado. A empresa
pública recebe inscrições para pre-
encher  32 vagas nos cargos de
agente de saneamento (cinco) e
auxiliar de serviços gerais (27). Os
vencimentos iniciais são de
R$1.045, para as duas funções.

Os interessados devem reali-
zar as inscrições até o dia 12 de
março, por meio do site do Ins-
tituto Brasileiro de Administra-
ção Municipal (Ibam Concursos),
o organizador. Após preencher o
formulário e imprimir o boleto,
será preciso pagar uma taxa no
valor de R$40. O período para so-
licitação de isenção já terminou.

Os candidatos serão avaliados
em até duas etapas: a primeira
composta por uma prova objeti-
va, marcada para 26 de abril, e a
segunda compreendida por uma
avaliação prática, prevista para os
dias 6 e 7 de junho. O exame de
múltipla escolha será constituído
por 30 questões, distribuídas pe-
las disciplinas de Português (10),
Matemática (10) e Conhecimen-
tos Técnico-profissionais (10).

Na semana da aplicação da
prova, os candidatos devem es-
tar atentos ao site do organiza-
dor para checar seus cartões de
confirmação de inscrição, que
indicam horário e local de avali-
ação. Inicialmente, os exames
serão aplicados somente na cida-
de de Barra Mansa, mas poderão
se estender para os municípios vi-
zinhos, dependendo da procura.

O gabarito preliminar será di-
vulgado no dia seguinte à reali-
zação da prova, ou seja, 27 de abril,
e estará disponível na FOLHA
DIRIGIDA Online tão logo seja
disponibilizado. Aqueles que não
concordarem com alguma respos-
ta, poderão interpor recursos nos
dias 28 e 29 de abril, das 8h às 18h,
por meio do requerimento pró-
prio disponível no site do Ibam.

O resultado final do concurso
público está previsto para ser di-
vulgado no dia 23 de junho. Após
a homologação, a seleção ficará
válida por dois anos, podendo
chegar a quatro. Os contratos se-
rão regidos com base no regime
estatutário, que garante estabili-
dade empregatícia ao servidor.

SSSSSULULULULUL F F F F FLUMINENSELUMINENSELUMINENSELUMINENSELUMINENSE     |

O concurso para 160 vagas
técnico e analista judiciários
do Tribunal de Justiça do Es-
tado do Rio de Janeiro (TJ-RJ),
cujo edital está previsto para
sair este mês, deverá atrair um
grande número de inscritos.
Exatamente por causa disso, os
futuros candidatos não devem
se descuidar dos estudos nem
mesmo durante o carnaval,
alertam especialistas.

“É lógico que eles devem
aproveitar esse período para
curtir e relaxar um pouco, mas

não é recomendável exagerar
e, sobretudo, deixar de estudar.
Afinal, o edital está para sair
logo após o carnaval e, por isso,
todo tempo de preparação
pode fazer a diferença para ser
aprovado ou não”, disse Ricar-
do Pietro, especialista em con-
cursos públicos.

A mesma opinião tem o di-
retor pedagógico do curso De-
grau Cultural, Marco Brito.
Para ele, os futuros candidatos
podem até curtir a folia, des-
de que façam isso com respon-
sabilidade e após teremreali-
zado a programação diária de
estudo.

O especialista recomenda
que eles aproveitem esse perí-
odo para realizar muitos exer-
cícios e fazer a revisão das ma-

térias em que têm mais dificul-
dades. “Sugiro que o candida-
to use a parte da manhã para
estudar, de forma que possa
curtir a folia à noite.  No en-
tanto, recomendo que não se
exceda e que procure não dor-
mir muito tarde”, destacou.

O TJ-RJ e o Cebraspe (anti-
go Cespe/UnB) estão fechan-
do os últimos detalhes do edi-
tal. A expectativa é que ele pos-
sa sair até o dia 28 deste mês,
ou seja, logo após o carnaval.
O cronograma ainda está sen-
do definido, mas as inscrições
deverão ser aceitas ao longo do
mês de março.

Para técnico judiciário serão
oferecidas 85 vagas. A carreira
exige o nível médio e tem remu-
neração é de R$5.556,06. Já para

analista, que exige nível superi-
or, serão 75 vagas. Os ganhos
iniciais são de R$8.059,89, ex-
ceto para a especialidade de exe-
cução de mandados (oficial de
cartório), cujos rendimentos são
de R$9.972,05. Todos os  valo-
res incluem R$1.290 de auxíli-
os-alimentação e refeição. As
contratações ocorrerão pelo re-
gime estatutário (garantia de es-
tabilidade).

Das 75 vagas, 31 delas serão
para analista sem especialida-
de, cargo que é aberto a gradu-
ados em Administração, Direi-
to Contabilidade ou Economia.
As outras 44 estarão distribuí-
das pelas seguintes áreas/espe-
cialidades: comissário da infân-
cia, juventude e idoso (Admi-
nistração, Serviço Social, Soci-

ologia, Psicologia, Pedagogia ou
Direito), execução de manda-
dos (Direito), contador, psicó-
logo, assistente social, médico,
médio psquiatra, analista de
negócios, analista de infraestru-
tura, analista de projetos, ana-
lista de segurança da informa-
ção, analista de gestão de TIC e
analista de sistemas.

O TJ-RJ já definiu que os can-
didatos a técnico judiciário se-
rão submetidos a somente uma
prova objetiva. Já os analistas
judiciários serão avaliados por
meio dessa etapa também,
além de um exame discursivo
e análise de títulos.

O cronograma do concurso
ainda está sendo definido, mas
a expectativa é que as provas se-
jam aplicadas em maio.

SSSSSÃOÃOÃOÃOÃO G G G G GONÇALOONÇALOONÇALOONÇALOONÇALO     |

Funasg amplia
prazo até esta
quinta-feira, 20

Atenção! As inscrições para o
concurso da Fundação Municipal
de Assistência a Saúde dos Ser-
vidores de São Gonçalo (Funasg)
foram prorrogadas só até esta
quinta-feira, dia 20, que passou
a ser o último dia para você apro-
veitar essa oportunidade.

A seleção oferece 12 vagas ime-
diatas, além da formação de cadastro
de reserva, em diversas áreas. As
oportunidades são para cargos que
pedem escolaridade nos níveis
médio, médio/técnico e superior,
com remuneração que varia de
R$1.625,62 a R$2.486,01, já inclu-
ídos os valores referentes à insalu-
bridade e ao auxílio-transporte.

As inscrições devem ser feitas
no site do Instituto Consulplan,
o organizador. Após o preenchi-
mento do cadastro, o candidato
deverá imprimir um boleto de
acordo com o cargo desejado,
sendo R$47,08 para vagas nos
níveis médio e médio/técnico, e
R$60,85 para vagas no nível su-
perior, e pagar até esta sexta, 21.

No nível médio, as oportunida-
des são para agente de apoio téc-
nico e auxiliar de serviços médi-
cos, ambas destinadas ao cadas-
tro de reserva. Os ganhos iniciais
neste caso são de R$1.625,62 e
R$1.631,61, respectivamente.

No nível médio/técnico as vagas
disponíveis são de massoterapeu-
ta e técnico de enfermagem, com
remuneração de R$1.625.62, tam-
bém destinadas ao cadastro de re-
serva. Por fim, os cargos no nível su-
perior são para médico - diversas
especialidades – (12 + CR), advo-
gado, assistente social (CR), cirur-
gião dentista (CR), contador (CR),
enfermeiro (CR), fisioterapeuta
(CR), fonoaudiólogo (CR), nutrici-
onista (CR) e psicólogo (CR). Os
ganhos podem chegar a R$2.486,01.

A prova objetiva será realiza-
da em dois dias (15 de março e
5 de abril, dependendo do cargo),
porém ainda haverá uma prova
discursiva que será aplicada no
mesmo dia somente para os can-
didatos ao cargo de advogado. As
contratações ocorrerão pelo regi-
me estatutário, que garante a  es-
tabilidade empregatícia.

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

TÉCNICO DO TJ-RJ

Com a iminência da divulgação do edital do concurso do TJ-RJ, os interessados em concorrer a
uma vaga de técnico devem intensificar a preparação, pois a concorrência promete ser muito grandeFicha de Exercícios

Língua Portuguesa: resolva novo teste especial
Para ajudar na preparaçãodos futuros candidatos do

concurso para o TJ-RJ, FOLHA DIRIGIDA publica teste
de Língua Portuguesa, elaborado pelo professor Adria-
no Vieira, do Progressão Educação. Veja quantas ques-
tões consegue acertar:

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I

Descobri aos 13 anos que o que me dava prazer nas
leituras não era a beleza das frases, mas a
doença delas.
Comuniquei ao Padre Ezequiel, um meu Preceptor,
esse gosto esquisito.
Eu pensava que fosse um sujeito escaleno.
- Gostar de fazer defeitos na frase é muito
saudável, o Padre me disse.
Ele fez um limpamento em meus receios.
O Padre falou ainda: Manoel, isso não é doença,
pode muito que você carregue para o resto da
vida um cer to gosto por nadas. . .
E se riu.
Você não é de bugre? - ele continuou.
Que sim, eu respondi.
Veja que bugre só pega por desvios, não anda em
estradas-
Pois é nos desvios que encontra as melhores
surpresas
e os ariticuns maduros.
Há que saber apenas errar bem o seu idioma.
Esse Padre Ezequiel foi o meu primeiro professor de
agramática.

Manoel de Barros, O Livro das Ignorãças
As questões de 1 a 3 referem-se ao TEXTO I.

01 “Comuniquei ao Padre Ezequiel, um meu Preceptor, / esse gosto
esquisito.” (versos 4 e 5). Esse gosto é considerado esquisito por-
que

(a) é algo fora do comum.
(a) elogia os gramáticos.
(c) define o caráter do narrador.
(d) causa surpresa no preceptor.
(e) propõe uma alteração nas gramáticas.

02 Assinale a opção em que a classe gramatical foi indicada correta-
mente.

(a) “. . .não era a beleza das frases. . .” (verso 2) adjetivo
(a) “...esse gosto esquisito.” (verso 5) - verbo
(c) “. . . que você carregue para o resto. . . “ (verso 11) conjunção
(d) “...um cer to gosto por nadas...” (verso 12) substantivo
(e) “. . .encontra as melhores. . . “ (verso 18) – advérbio

03 O narrador sofreu um “limpamento” em seus receios. O que ocasi-
onou isso?

(a) O desejo do garoto de ser um “sujeito escaleno”.
(a) A insatisfação do garoto em relação ao seu gosto esquisito.
(c) O medo do preceptor de que o garoto sofresse um desgosto.
(d) A dúvida do padre quanto ao caminho que o garoto seguiria.
(e) A declaração do padre de que “gostar de fazer defeitos na frase é

muito saudável”.

04 Observe a frase a seguir: “Empatia era necessário para solucionar
o problema.

Quanto à concordância do termo sublinhado, é correto afirmar que está
(a) incorreta, já que o verbo está no singular.
(a) correta, pois “necessário” é um termo invariável.
(c) incorreta, porque o substantivo a que se refere é do gênero femi-

nino.
(d) correta, porque o substantivo está determinado pela oração que o

segue.
(e) correta, pois o termo a que se refere não está determinado pelo

ar tigo.

05 Assinale a opção cuja palavra não deve ser acentuada:
(a) Senhor, eu preciso de sua rubrica aqui.
(a) Não ves que eu não tenho tempo?
(c) É difícil lidar com pessoas sem carater.
(d) Saberias dizer o conteudo da car ta?
(e) Onde fica o balaustre?

06 Em que opção o termo destacado foi empregado inadequadamen-
te?

(a) Alana chorou porquefaltou à aula.
(a) Por que você não veio à aula?
(c) Veja porque elafaltou à aula.
(d) Eu ignorou por que ela faltou.
(e) Eu não sei por quê.

07 Há bastante trabalho interessante no firma, mas faltam funcionári-
os dedicados e perspicazes.

Na frase acima, temos:
(a) 3 substantivos, 3 adjetivos, 1 advérbio
(a) 4 substantivos, 2 adjetivos, 1 pronome
(c) 3 substantivos, 4 adjetivos, 1 advérbio
(d) 3 substantivos, 3 adjetivos, 1 pronome
(e) 2 substantivos, 3 adjetivos, 2 ar tigos

08 Assinale a opção em que não há conotação.
(a) “Amor é fogo que arde sem se ver, /é ferida que dói, e não se

sente;/é um contentamento descontente,/é dor que desatina sem
doer.” (Camões)

(a) “Eu vejo a vida melhor no futuro, eu vejo isso por cima de um muro
de hipocrisias que insistem em nos rodear.” (Lulu Santos)

(c) “O poeta é um fingidor/ Finge tão completamente/ Que chega a
fingir que é dor/ A dor que deveras sente.” (Fernando Pessoa)

(d) “Se eu quiser falar com Deus/ Tenho que aceitar a dor/Tenho que
comer o pão/ Que o diabo amassou.” (Gilber to Gil)

(e) “Tenho apenas duas mãos/ e o sentimento do mundo,/ mas estou
cheio de escravos,/ minhas lembranças escorrem/ e o corpo tran-
sige/ na confluência do amor.” (Camilo Pessanha)

09 Preencha corretamente as lacunas:
I Catarina e Natália foram ___festa com o Júnior.
II Camila e Amanda ficaram frente ___ frente com Juliana e Mariana.
III Nunca te dirijas ___ pessoas despreparadas.
IV Ar thur voltou apressado ___ casa dos seus pais.
V João Pedro e Manuela avistarama linha de chegada ___ distância

de 50 m.
(a) a – a – à – a – a
(a) a – à – a – a– à
(c) à – a – a – à – à
(d) à – a – a – à – a
(e) à – à – à – a – a

10 Em “A filha de um homem traduzido em chinês...”, a expressão em
destaque é exemplo de uma figura de linguagem chamada metoní-
mia. Em que opção essa figura se repete?

(a) A menina chorou rios de lágrimas.
(a) O pai da garota era como uma fera.
(c) O olhar amargo da jovem revelava seu desespero.
(d) A filha odiava escrever, e o pai adorava essa tarefa.
(e) Bons professores costumam lerJorge Amado.

GABARITO COMENTADO
01 Letra A
Como podemos perceber no Texto II, o narrador da história tinha um

“gosto esquisito”, apreciar “as doenças das palavras”. De fato,
não era comum o fato de alguém destinar sua atenção aos proble-
mas apresentados pelas palavras, muito menos criá-los. Entretan-
to, segundo o Padre Ezequiel, não havia nenhum problema nisso,
como se nota neste trecho: “Gostar de fazer defeitos na frase é
muito saudável, o Padre me disse.”

02 Letra D

A palavra “nada” é interpretada pela Gramática Tradicional como um pro-
nome indefinido, sem a possibilidade de variar quanto ao gênero e
ao número. Todavia, na frase “...um certo gosto por nadas...”, per-
cebe-se que o termo em destaque sofre variação de número, ou
seja, está no plural (-s). Por essa razão, a palavra “nada” é enca-
rada, neste caso, como um substantivo, visto que assume a mes-
ma característica e função desse elemento.

03 Letra E
Para o narrador-personagem, apreciar as “doenças das palavras” era

algo um tanto “esquisito”, a ponto de acreditar ser um “sujeito
escaleno”, diferente dos demais. Todavia, a opinião do Padre Eze-
quiel fez com que seus pensamentos mudassem: “Eu pensava que
fosse um sujeito escaleno. – Gostar de fazer defeitos na frase é
muito saudável, o Padre me disse. Ele fez um limpamento em meus
receios”. Desde então, passou a entender melhor o seu gosto peculiar.

04 Letra E
Sobre a Concordância Nominal, nota-se que se um adjetivo for emprega-

do com o verbo “ser” deverá concordar com o substantivo, caso esteja
precedido de determinante (ar tigo ou pronome demonstrativo), ou
irá para o masculino singular se não houver a presença desse ele-
mento. Então, na frase “Empatia era necessário para resolver essa
situação”, o adjetivo em destaque aparece no masculino singular,
haja vista a ausência de um determinante. Caso houvesse, concor-
daria em gênero e número “Aempatia era necessária”.

05 Letra A
Apesar de grande par te da população considerar a palavra RUBRICA

como proparoxítona (sílaba tônica: antepenúltima), ela é paroxítona
(sílaba tônica: penúltima). Assim, sendo uma paroxítona terminada
em “a”, não é acentuada.

06 Letra C
Com relação ao uso dos porquês, a letra C deveria usar POR QUE e não

PORQUE. Na or tografia, usa-se por que (separado e sem acento),

quando o mesmo estiver no início e/ou no meio de uma pergunta (a
exemplo da letra (a) ou quando é possível substituí-lo por “por
qual, por quais, pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais). Assim,
a oração da letra C poderia ser reescrita da seguinte forma: Veja por
que motivo ela faltou.

07 Letra D
Ao realizar a diferenciação mor fológica dos termos da frase, identifi-

cam-se 3 substantivos (trabalho, firma, funcionários), 3 adjetivos
(interessante, dedicados, perspicazes) e 1 pronome (bastante).

08 Letra C
Conotação é o sentido figurado ou subtendido. As palavras no sentido

conotativo passam a pertencer a outro campo de significação, mais
amplo e criativo. A Denotação é o sentido real dos vocábulos. Na
letra C, trata-se da qualidade de um poeta escrever, produzir suas
obras sem necessariamente ter que possuir ou vivenciar aquele
sentimento que existe em suas poesias.

09 Letra C
O fenômeno da crase ocorre quando temos a união de dois sons iguais,

geralmente um “a” preposição e um “a” artigo. Não ocorre crase
entre palavras repetidas, com uma palavra no singular e outra no
plural. Porém ocorre crase com o vocábulo distância determinado e
com a palavra casa determinada. O verbo “Ir” pede complemento
com preposição.

10 Letra E
A Metonímia consiste na substituição de um termo por outro (“autor pela

obra”, “o continente pelo conteúdo”, “o lugar pela pessoa”, “o efei-
to pela causa”, “a parte pelo todo”, “o material pelo objeto”, “a
marca pelo produto”), baseando-se em uma estreita relação de sen-
tido. Na frase “Bons professores costumam ler Machado de Assis”,
o que se quer dizer, na verdade, é que os romances de Jorge Amado
costumam ser lidos por grandes professores, ou seja, fala-se da
obra de um autor, mencionando-se apenas o próprio autor.

3x26
Degrau
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Itaguaí: área de fiscalização é
um dos destaques do concurso
Na área fiscal há
quatro cargo que exigem
o nível médio, com
salários de R$2.394

BBBBBAIXADAIXADAIXADAIXADAIXADAAAAA F F F F FLLLLLUMINENSEUMINENSEUMINENSEUMINENSEUMINENSE     | Prefeitura de Itaguaí inscreve até 17 de março

Polícia Civil: organizadora
para seis cargos até sexta, 21
Nas redes sociais,
circula a informação
que a AOCP foi a
organizadora escolhida

OOOOOFERFERFERFERFERTTTTTAAAAA     | No total, serão 817 vagas imediatas

Guarda de Nova Iguaçu: só
mais 11 dias de inscrição. 2º grau

AAAAAMBOSMBOSMBOSMBOSMBOS     OSOSOSOSOS     SEXSEXSEXSEXSEXOSOSOSOSOS     | São oferecidas 200 vagas, sendo 100 imediatas e 100 em cadastro

SERVIÇO
Edital: www.folhadrigida.com.br
Inscrições e isenções:
www.rboconcursos.com.br

Ipasg: edital a qualquer
momento. 2º e 3º graus

PPPPPREVIDÊNCIAREVIDÊNCIAREVIDÊNCIAREVIDÊNCIAREVIDÊNCIA     | Inscrições pelo site da Consuplan

ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO

ESCOLARIDADE CARGO ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITOS 
VAGAS

CARGA VENCIMENTOS 
AC PCD TOTAL

SUPERIOR 

ADVOGADO 
Graduação em Direito +  

Registro no Conselho Regional ativo 
- - CR 

40h 
semanais 

16.171,50 

ARQUITETO 
Graduação em Arquitetura e Registro no 

Conselho Regional ativo 
- - CR 

20h 
semanais 

3.728,52 

ENGENHEIRO CIVIL 
Graduação em Engenharia Civil + Registro 

no Conselho Regional ativo 
- - CR 

20h 
semanais 

3.728,52 

MÉDIO TÉCNICO 
TÉCNICO DE 

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

Ensino Médio Completo+ Curso de Espec. 
na Área + Registro expedido pelo MT ou 

Diploma ou certificado de habilitação de 
técnico de nível médio em Segurança do 

Trabalho 

- - CR 
40h 

semanais 
2.690,81 

MÉDIO 

AGENTE DE 
TRÂNSITO 

Ensino Médio Completo + Carteira 
Nacional de Habilitação - Categoria “B" 

- - CR 
40h 

semanais 
2.394,81 

AGENTE FISCAL DE 
TRIBUTOS 

Ensino Médio  
Completo 

- - CR 
40h 

semanais 
2.394,81 

FISCAL DE MEIO 
AMBIENTE 

- - CR 
40h 

semanais 
2.394,81 

FISCAL DE OBRAS - - CR 
40h 

semanais 
2.394,81 

FISCAL DE SERVIÇOS 
CONCEDIDOS 

- - CR 
40h 

semanais 
2.394,81 

GUARDA MUNICIPAL 
Ensino Médio Completo + Carteira 

Nacional de Habilitação - Categoria “B” 
- - CR 

40h 
semanais 

2.394,81 

FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

ALMOXARIFE Ensino Fundamental  Completo (1º ao 9º) - - CR 
40h 

semanais 
1.789,55 

ÁREA DE EDUCAÇÃO

ESCOLARIDADE CARGO ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITOS 
VAGAS

CARGA VENCIMENTOS 
AC PCD TOTAL

SUPERIOR 

PROFESSOR DE-4 
ARTES 

Ensino Superior Completo com 
Licenciatura Plena em Artes 

9 - 9 
16h/aula 
semanais 

1.849,86 

PROFESSOR DE-4 
 CIÊNCIAS FÍSICAS E 

BIOLÓGICAS 

Ensino Superior Completo com 
Licenciatura Plena em Ciências Físicas e 

Biológicas 
19 1 20 

16h/aula 
semanais 

1.849,86 

PROFESSOR DE-4 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

Ensino Superior Completo com 
Licenciatura Plena em Educação Física 

17 1 18 
16h/aula 
semanais 

1.849,86 

PROFESSOR DE-4 
GEOGRAFIA 

Ensino Superior Completo com 
Licenciatura Plena em Geografia 

10 1 11 
16h/aula 
semanais 

1.849,86 

PROFESSOR DE-4 
HISTÓRIA 

Ensino Superior Completo com 
Licenciatura Plena em História 

14 1 15 
16h/aula 
semanais 

1.849,86 

PROFESSOR DE-4 
LETRAS/LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Ensino Superior Completo com 
Licenciatura Plena em Letras 

28 2 30 
16h/aula 
semanais 

1.849,86 

PROFESSOR DE-4 
LÍNGUA INGLESA 

Ensino Superior Completo com 
Licenciatura Plena em Letras  

(Língua Inglesa) 
6 - 6 

16h/aula 
semanais 

1.849,86 

PROFESSOR DE-4 
MATEMÁTICA 

Ensino Superior Completo com 
Licenciatura Plena em Matemática 

23 1 24 
16h/aula 
semanais 

1.849,86 

ORIENTADOR 
EDUCACIONAL 

Graduação em Pedagogia com habilitação 
em Orientação Educacional ou pós-

graduação em Orientação Educacional 
17 1 18 

20h 
semanais 

2.203,23 

SUPERVISOR 
EDUCACIONAL 

Graduação em Pedagogia com habilitação 
em Supervisão Educacional ou pós-

graduação em Supervisão Educacional 
11 1 12 

20h 
semanais 

2.203,23 

MÉDIO 

PROFESSOR DE-1 - 
EDUC. INFANTIL AO 

5º ANO 

Conclusão do Ensino Médio/Formação de 
Professores Séries iniciaisou  Formação 
Normal Superior/Pedagogia  das séries 

iniciais 

403 21 424 
25h 

semanais 
1.553,18 

SECRETÁRIO 
ESCOLAR 

Conclusão do Ensino Médio de Secretário 
Escolar com carga horária mínima de 330 

horas 
- - CR 

30h 
semanais 

R$ 1.796,13 

FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

AUXILIAR DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

Conclusão do Ensino  
Fundamental Completo (1º ao 9º ano) 

21 1 22 
30h 

semanais 
1.342,17 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS 

ESCOLARES 
47 3 50 

30h 
semanais 

R$ 1.002,94 

COZINHEIRO 57 3 60 
30h 

semanais 
1.126,91 

INSPETOR DE 
ALUNOS 

33 2 35 
30h 

semanais 
1.342,17 

AC = AMPLA CONCORRÊNCIA               -      PcD = PESSOACOM DEFICIÊNCIA 

Quadro de vagas

No concurso com inscri-
ções abertas da Prefeitura de
Itaguaí, na Baixada Flumi-
nense, a área da Fiscalização
é um dos destaques. Isso por-
que ela abrange quatro cargos
que pedem apenas o nível
médio e que propiciam salá-
rio inicial de R$2.394,81,
para uma carga horária de 40
horas por semana. O regime
de admissão, estatutário, ga-
rantirá a estabilidade empre-
gatícia.

E, apesar dessas oportuni-
dades estarem voltadas ape-
nas para a formação de um ca-
dastro de reserva, é bem pro-
vável que a prefeitura convo-
que um grande número de
aprovados ao longo do prazo
de validade do concurso – de
dois anos, podendo dobrar.

No total, são oferecidas 754
vagas em funções distribuídas
por todos os níveis de escolari-
dade. Além das ofertas em am-
pla concorrência, há reservas
para deficientes também.
Quem concluiu o nível funda-
mental, por exemplo, poderá
concorrer aos cargos de auxili-
ar de educação infantil, auxili-
ar de serviços escolares, cozi-
nheiro, almoxarife e inspetor
de alunos. No nível médio, se-
rão admitidos, também, mais
agentes de trânsito e guardas
municipais, enquanto que no
nível médio/técnico, mais téc-
nicos de segurança do trabalho.

E na área da Educação, ha-
verá a contratação de mais se-
cretários escolares, superviso-
res e orientadores educacio-
nais e professores, que lecio-
narão Ciências Físicas e Bi-
ológicas, Educação Física, Ar-
tes, Geografia, História, Lín-
gua Portuguesa, Língua Ingle-
sa e Matemática. Os requisi-
tos e vencimentos básicos de
todas as funções podem ser
conferidos na tabela de vagas,
ao fim desta matéria.

Interessados devem se ins-
crever até o dia 17 de março
no site da Fundação Ceperj,
a organizadora. Há, ainda, um
posto de inscrição presenci-
al para quem não tem acesso
à Internet, funcionando no
bairro Engenho, em Itaguaí.
O atendimento, nesse caso, é
feito de segunda a sexta-fei-
ra, das 10h às 16h.

A taxa de inscrição custa R$60
(nível fundamental), R$80 (mé-
dio e médio/técnico), R$90
(cargos de nível superior da
Educação) ou R$120 (funções
do 3º grau das demais áreas).
Pedidos de isenção poderão ser
feitos até 5 (via Sedex) ou 9 de
março (via Internet).

A primeira avaliação dos
candidatos, uma prova obje-

tiva, está marcada para 19 de
abril, e será aplicada em dois
turnos: de manhã, para os car-
gos dos níveis médio e médio/
técnico, e à tarde, para as fun-
ções dos níveis fundamental

e superior. Dependendo da
função concorrida, também
haverá exame prático, teste
físico, análise de títulos e de
experiência profissional e
curso de formação.

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições: www.ceperj.rj.gov.br
Posto de inscrição: Centro Educacional de Itaguaí (CEI) - Rua João Rosa Gonzales,
1.242,  Engenho, Itaguaí, RJ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

BIBLIOTECA ISRAELITA H.N.BIALIK
CNPJ / MF Nº 34.127.506/0001-98

Ficam os(as) Associados(as) da ASSOCIAÇÃO CIVIL
BIBLIOTECA ISRAELITA H.N. BIALIK, por meio deste EDITAL
e DE SUA DIRETORIA, CONVOCADOS a se reunirem em
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, em sua sede
social, localizada na Rua Fernando Osório, nº 16, Flamengo,
Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22230-040, em 24 de março de
2020, as 15 horas e 30 minutos, em primeira convocação
com a presença da maioria absoluta dos membros quites
com suas obrigações, ou em segunda convocação as 16
horas do mesmo dia, com qualquer número de associados
presentes conforme determina seu estatuto, afim de
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
. Aprovação de Dissolução e Extinção da Associação.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2020.

Helena Rosa Trope
Presidente da

BIBLIOTECA ISRAELITA H. N. BIALIK

A contar desta quinta-feira,
20, faltam 11 dias para que ter-
minem as inscrições do concur-
so para a Guarda Municipal de
Nova Iguaçu, na Baixada Flumi-

nense. Os interessados terão até
o dia 1º de março para realiza-
rem os cadastros.

A seleção oferece 200 vagas,
sendo 100 imediatas – homens
(85) e mulheres (15) - e outras
100 destinadas a cadastro de
reserva, com o mesmo quanti-
tativo para ambos os sexos. Para
concorrer, é preciso ter conclu-
ído o nível médio e Carteira

Nacional de Habilitação (CNH)
válida na categoria B ou superi-
or. Não há limite de idade, mas
o candidato não pode ter ultra-
passado a idade para a aposen-
tadoria compulsória. A remune-
ração inicial é de R$1.651,54.

Os interessados deverão aces-
sar o site da RBO Concursos, a
organizadora, para realizarem
suas inscrições. Após preencher
o formulário e imprimir o bo-
leto, será preciso pagar uma taxa
no valor de R$19,99.

A avaliação dos candidatos
ocorrerá em até 5 etapas: prova
objetiva; teste de aptidão física;
avaliação psicológica; exame
médico; e investigação social e
documental.

O exame de múltipla escolha
será composto por 40 questões,
distribuídas pelas disciplinas de
Língua Portuguesa (15), Mate-
mática (cinco) e Conhecimen-
tos Específicos (25), essa última,
por sua vez, com foco em Legis-
lação de Trânsito. A avaliação
está marcada para o dia 22 de
março. A partir do dia 13 de
março os concorrentes poderão
acessar seus cartões de confirma-
ção de inscrição, que indicam
horários e locais de prova.

O teste de aptidão física será
aplicado no dia 12 de abril. A
prova contará com as seguintes
etapas: avaliação de flexão de
braço (homens)/apoio de frente
(mulheres), em um minuto;

avaliação abdominal em um
minuto; e, por fim, corrida de
12 minutos e tiro de 50 metros.

Para realizar o teste de aptidão
física, no entanto, será preciso
estar entre os melhores classi-
ficados na prova objetiva. Serão
convocados os habilitados até a
posição 212ª para o sexo mas-
culino e 37ª para o feminino,
considerando os empates.

O edital de convocação para
a avaliação psicológica, exame
médico e investigação social e
documental está previsto para o
dia 23 de abril. As datas das três
últimas etapas ainda serão de-
finidas.

A primeira convocação está
prevista para ocorrer ainda neste
primeiro semestre, para que os
aprovados iniciem o curso de
formação antes de junho. Já a
segunda turma, com os 100
aprovados no cadastro de reser-
va, tem previsão de convocação
para janeiro de 2021. O curso de
formação terá 90 dias de dura-
ção e será de responsabilidade
da Secretaria de Segurança de
Nova Iguaçu. Neste período, os
candidatos receberão uma bol-
sa no valor de 50% da remune-
ração. As admissões ocorrerão
com base no regime estatutário,
que garante estabilidade.

Oportunidades para
homens e mulheres.
Taxa de inscrição
é de apenas R$19,90

A última pendência para a
abertura do concurso para o Ins-
tituto de Previdência e Assistên-
cia dos Servidores Municipais de
São Gonçalo (Ipasg) foi conclu-
ída na última terça-feira, 18,
com a publicação do extrato de
contrato entre o Instituto Con-
sulplan e o órgão.

Com a assinatura do contra-
to, há grandes chances de o edital
ser públicado ainda esta sema-
na, ou seja, até sexta-feira, dia 21.
Mesmo que isso não ocorra, a
tendência é que o concurso seja
aberto ainda este mês.

Segundo a Orefeitura de São
Gonçalo, os cargos que serão ofe-
recidos já estão confirmados. São
eles: técnico previdenciário (nível
médio), gestor previdenciário, atu-
ário e psicólogo (nível superior).
O número de vagas e os vencimen-
tos de cada uma das funções ain-
da serão informados.

Em janeiro, após ser escolhido
como organizador, o Instituto Con-
sulplan colocou no ar, em seu site,
a página de acompanhamento do
concurso. É lá onde os interessa-
dos poderão realizar as inscrições,
que deverão se prolongar ao logo

do mês de março. O valor das ta-
xas ainda será informado.

O último concurso para o
Ipasg ocorreu em 2012. Na épo-
ca, foram oferecidas 40 vagas para
os seguintes cargos: agente de
apoio previdenciário, técnico em
contabilidade, técnico previden-
ciário, técnico em processamen-
to de dados, advogado, contador,
gestor previdenciário, gestor atu-
ário e assistente social

Na época, os candidatos foram
avaliados por meio de provas ob-
jetivas. O exame contou com 40
questões para os cargos de nível
fundamental, sendo dez de Língua
Portuguesa, cinco de Raciocínio
Matemático, dez de Noções de Ad-
ministração, dez de Conhecimen-
tos Específicos e cinco de Legisla-
ção e História de São Gonçalo.

Para as funções dos níveis mé-
dio e superior, a avaliação teve 50
perguntas, sendo dez questões de
Português, cinco de Raciocínio Ma-
temático, cinco de Noções de Ad-
ministração, cinco de Legislação
e História de São Gonçalo e 25 de
Conhecimentos Específicos. Para
ser aprovado foi necessário obter,
no mínimo, 50% dos pontos.

Até esta sexta-feira, dia 21, será
anunciado o nome da instituição
que organizará o concurso para
seis carreiras da Polícia Civil do
Estado do Rio de Janeiro, segun-
do o subsecretário de Gestão Ad-
ministrativa da Polícia Civil do Rio
de Janeiro, delegado Fábio Brit-
to. A escolha da banca está sendo
feita por meio de uma licitação.

Circula nas redes sociais, há
mais de uma semana, que a
AOCP foi a escolhida como or-
ganizadora, mas a Polícia Civil
ainda não confirmou a infor-
mação. Os concurseiros que es-
tão na expectativa por essa se-
leção devem ficar atentos, pois,
tão logo a informação seja re-
velada, constará na FOLHA DI-
RIGIDA Online.

Na internet, circulava também
a informação de que o Instituto
Acesso teria sido escolhido com
organizador do concurso para
delegado, o que, de fato, se con-
cretizou. Por isso, é muito pro-
vável que a AOCP também seja
a escolhida para ficar à frente
das demais seleções.

Serão 817 vagas, contemplan-
do cargos dos níveis fundamen-
tal, médio e superior. Antes des-
se concurso, porém, sairá ou-
tra seleção, com 47 vagas para
a carreira de delegado (leia na
matéria abaixo).

No nível fundamental, serão
contratados 12 auxiliares de ne-
cropsia, que ganharão R$4.506,27.
Já os dois cargos do nível médio
serão técnico de necropsia e inves-
tigador, com 16 e 118 vagas, res-
pectivamente. A primeira carrei-
ra tem remuneração de
R$5.277,59, enquanto que a segun-
da propicia ganho de R$5.740,38.

No nível superior, quem é for-
mado em qualquer área e tem
carteira de habilitação na catego-
ria B ou acima poderá ser um dos
597 inspetores da corporação e
ganhar R$6.280,31 por mês. Já na
área da Perícia, serão admitidos 54
peritos legistas e 20 peritos crimi-
nais, que receberão R$10.149,55.

O perito legista precisa ser
formado em Odontologia, Bio-
química, Farmácia ou Medici-
na. Já as graduações aceitas para
os peritos criminais são: Enge-
nharia, Informática, Farmácia,
Veterinária, Biologia, Física, Quí-
mica, Economia, Ciências Con-
tábeis ou Agronomia.

Dessas seis funçõess, o primei-
ro edital divulgado será o de peri-
to legista, de acordo com a vice-
presidente da Fundação de Apoio
ao Ensino e Pesquisa da Polícia
Civil (Faepol), Thaianne Moraes.
Na sequência, segundo ela, sairá
o de inspetor e demais cargos.

De acordo com os termos de
referência dos concursos, ao qual
FOLHA DIRIGIDA teve acesso,
as taxas de inscrição serão de
R$55 para auxiliar de necropsia,
de R$70 para técnico de necrop-
sia, de R$75 para investigador, de
R$80 para inspetor e de R$105
para perito legista e criminal.

Como os concursos para a área
policial são muito concorridos,
o momento é de intensificar ain-
da mais a preparação. O diretor
de ensino da Academia de Polí-
cia Sylvio Terra (Acadepol), de-
legado Carlos Eduardo Rangel,
orientou os concurseiros para es-
tudaram com base nos últimos
concursos da corporação.

“A preparação dos candidatos
deve se dar pelas provas anterio-
res da própria Polícia Civil do
Rio”, aconselhou. Os futuros con-
correntes serão avaliados por meio
de prova objetiva, teste físico, exa-
me psicotécnico e médico, além
de um curso de formação.

Edital para delegado em março
Já no concurso para delegado da

Polícia Civil, o edital está previsto
para sair até o fim de março. A pu-
blicação do documento, entretan-
to, não deverá acontecer só no fim
do mês que vem, mas antes. Na úl-
tima segunda-feira, 17, o Institu-
to Acesso Público foi anunciado
como o organizador da seleção. Se-
gundo o projeto básico, a taxa de
inscrição será de R$200.

Todavia, o instituto não fica-
rá responsável pela elaboração
das provas – apenas por aplicá-
las, corrigi-las e formatar os re-
sultados -, além de receber as
inscrições. A elaboração dos
exames será de responsabilida-
de de uma banca própria da
Polícia Civil, que foi escolhida
e já tem se reunido. Foi desig-
nada uma banca para cada dis-
ciplina: Direito Administrativo,
Direito Civil, Direito Constitu-
cional, Direito Penal e Medici-
na Legal. Cada uma é compos-
ta por servidores da corporação.

A prova objetiva, primeira eta-
pa da seleção, está prevista para
acontecer a partir de meados de

maio. Além dessa etapa, os candi-
datos deverão ser submetidos tam-
bém à avaliação discursiva, prova
oral, exames psicotécnico e médi-
co, teste físico, prova de investiga-
ção social e análise de títulos.

Também haverá um curso de
formação, de caráter eliminató-
rio, que será realizado na Acade-
mia de Polícia Sylvio Terra, no
Centro do Rio de Janeiro. Durante
as aulas, o candidato receberá
bolsa-auxílio correspondente a
80% do valor do vencimento bá-
sico da classe inicial da carreira.

Serão abertas 47 vagas para
delegado, cargo que exige o ba-
charelado em Direito. Diferente
de outros estados, a Polícia Ci-
vil do Rio não exige experiência
na área como requisito para in-
gresso na carreira. O cargo conta
com remuneração inicial de
R$18.747,95. O valor já está so-
mado aos R$264 de auxílio-ali-
mentação. A carga horária é de
40 horas por semana. O regime
de contratação será o estatutá-
rio. Logo, haverá garantia de es-
tabilidade no emprego.
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FeSaúde: 238 vagas na área de Enfermagem
NNNNNITERÓIITERÓIITERÓIITERÓIITERÓI | Fundação Estatal de Saúde (FeSaúde) realiza concurso para 783 vagas em cargos de 1º, 2º e 3º graus

Há 124 vagas
para técnico de
enfermagem e
114 para enfermeiro

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições: www.coseac.uff.br/
concursos/fesaude/2020

QUADRO DO PROGRAMA MÉDICO DE FAMÍLIA -PMF

Emprego 
Escolaridade 

(nível completo) 
Carga Horária 

(horas/semana) 
Carga Horária 

(horas/mensal) 

Salário Inicial  
(sem benefícios e 

insalubridade) 

Total de  
Vagas 

Tipo de Vaga

Vagas de Ampla 
Concorrência 

Vagas Reservadas a 
Pessoas com 
Deficiência 

Agente Comunitário 
de Saúde 

Médio 40h 200h R$ 1,400,00 

253 
Distribuição  

de vagas 
conforme Anexo 

IV 

227 26 

Auxiliar de Saúde 
Bucal (ASB) 

Fundamental 40h 200h R$ 1,317,00 21 18 3 

Cirurgião-Dentista Superior 40h 200h R$ 5,800,00 24 21 3
Enfermeiro Superior 40h 200h R$ 5,800,00 101 90 11

Médico Superior 40h 200h R$ 13,800,00 101 90 11
Técnico de Saúde 

Bucal (TSB) 
Médio 40h 200h R$ 2,249,00 3 2 1 

Técnico de 
Enfermagem 

Médio 40h 200h R$ 2,449,00 101 90 11 

QUADRO DOCONSULTÓRIO DE RUA –CnR

Emprego 
Escolaridade 

(nível completo) 
Carga Horária 

(horas/semana) 
Carga Horária 

(horas/mensal) 

Salário Inicial  
(sem benefícios e 

insalubridade) 
Total de Vagas 

Tipo de Vaga

Vagas de Ampla 
Concorrência 

Vagas Reservadas a 
Pessoas com 
Deficiência 

Assistente Social Superior 30h 150h R$ 3,198,00 1 1 *
Cirurgião Dentista Superior 40h 200h R$ 5,800,00 1 1 *

Enfermeiro Superior 40h 200h R$ 5,800,00 1 1 *
Médico Superior 40h 200h R$ 13,800,00 1 1 *

Psicólogo Superior 40h 200h R$ 5,800,00 1 1 *
Técnico de 

Enfermagem 
Médio 40h 200h R$ 2,449,00 1 1 * 

(*) Não há reserva de vagas para Candidatos com Deficiência em razão do quantitativo oferecido. 
QUADRO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF-AB

Emprego 
Escolaridade 

(nível completo) 
Carga Horária 

(horas/semana) 
Carga Horária 

(horas/mensal) 

Salário Inicial  
(sem benefícios e 

insalubridade) 
Total de Vagas 

Tipo de Vaga

Vagas de Ampla 
Concorrência 

Vagas Reservadas a 
Pessoas com 
Deficiência 

Assistente Social Superior 30h 150h R$ 3,198,00 3 2 1
Farmacêutico Superior 40h 200h R$ 4,264,00 2 1 1
Fisioterapeuta Superior 30h 150h R$ 3,198,00 3 2 1
Fonoaudiólogo Superior 30h 150h R$ 3,198,00 3 2 1

Médico Superior 20h 100h R$ 6,900,00 3 2 1
Médico 

ginecoobstetra 
Superior 20h 100h R$ 6,900,00 3 2 1 

Médico Pediatra Superior 20h 100h R$ 6,900,00 3 2 1
Psicólogo Superior 40h 200h R$ 5,800,00 3 2 1

Sanitarista Superior 40h 200h R$ 5,800,00 3 2 1
Terapeuta 

Ocupacional 
Superior 30h 150h R$ 3,198,00 3 2 1 

QUADRO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Emprego 
Escolaridade 

(nível completo) 
Carga Horária 

(horas/semana) 
Carga Horária 

(horas/mensal) 

Salário Inicial  
(sem benefícios e 

insalubridade) 
Total de Vagas 

Tipo de Vaga

Vagas de Ampla 
Concorrência 

Vagas Reservadas a 
Pessoas com 
Deficiência 

Assistente  Social Superior 30h 150h R$ 3,198,00 12 10 2
Educador  Físico Superior 40h 200h R$ 4,264,00 1 1 *

Enfermeiro Superior 40h 200h R$ 5,800,00 12 10 2
Farmacêutico Superior 40h 200h R$ 4,264,00 5 4 1
Fonoaudiólogo Superior 30h 150h R$ 3,198,00 2 1 1

Médico Superior 24h 120h R$ 8,280,00 1 1 *
Médico  Psiquiatra Superior 24h 120h R$ 8,280,00 20 18 2
Musicoterapeuta Superior 40h 200h R$ 4,264,00 4 3 1

Nutricionista Superior 40h 200h R$ 4,264,00 1 1 *
Psicólogo Superior 40h 200h R$ 5,800,00 25 22 3
Técnico de 

Enfermagem 
Médio 40h 200h R$ 2,449,00 22 19 3 

Terapeuta 
Ocupacional 

Superior 30h 150h R$ 3,198,00 6 5 1 

(*) Não há reserva de vagas para Candidatos com Deficiência em razão do quantitativo oferecido.
QUADRO ADMINISTRATIVO

Emprego 
Escolaridade 

(nível completo) 
Carga Horária 

(horas/semana) 
Carga Horária 

(horas/mensal) 

Salário Inicial  
(sem benefícios e 

insalubridade) 
Total de Vagas 

Tipo de Vaga

Vagas de Ampla 
Concorrência 

Vagas Reservadas a 
Pessoas com 
Deficiência 

Analista 
Administrativo 

Superior 40h 200h R$ 4,000,00 12 10 2 

Assistente 
Administrativo 

Médio 40h 200h R$ 2,249,00 19 17 2 

Contador Superior 40h 200h R$ 4,000,00 2 1 1

Quadro de vagas da FeSaúde

PORTUGUÊS: Interpretação de Textos verbais e não-verbais. Fala, escri-
ta e níveis de linguagem. Variação Linguística. Gêneros Textuais. Impli-
citude e explicitude das informações. Or tografia. Mor fologia. Sintaxe.
Figuras de Linguagem. Pontuação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Técnicas Fundamentais em Enfermagem;
Registro de Enfermagem; Procedimentos técnicos: Verificação de sinais
vitais, antropometria, administração de medicamentos, coleta de materi-
al para exames, termoterapia, crioterapia, sondagens, aspirações, nebu-
lização, uso de oxigenoterapia, lavagens gastrointestinal, curativos (po-
tencial de contaminação e técnicas de curativos); Medidas de prevenção
e controle de infecções; Primeiros socorros; Atuação de Técnico de Enfer-
magem nas Urgências e Emergências; Noções de farmacoterapia; Condu-
tas do Técnico de Enfermagem na Saúde Mental; Condutas do Técnico de
Enfermagem em Saúde da Mulher (Planejamento familiar, pré-natal, parto
e puerpério, prevenção do câncer de colo do útero e mamas); Condutas do
Técnico de Enfermagem em Saúde da Criança; Condutas do Técnico de
Enfermagem em Saúde do Adulto com Doenças Crônicas Transmissíveis
e Não Transmissíveis; Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST); Imu-
nização (Vacinas, acondicionamento, Rede de frio, dosagens, aplicação,
Calendário Vacinal); Processamento de artigo: limpeza, acondicionamen-
to e esterilização/ desinfecção; Processamentos de superfícies: limpeza
geral e gerenciamentos de resíduos; Noções de Segurança do Paciente;
Código de Ética de Enfermagem; Lei do exercício Profissional.

Técnico de enfermagem: veja programa oficial
Para orientação dos interessados em concorrer a uma vaga de téc-

nico de enfermagem do concurso da FeSaúde, FOLHA DIRIGIDA publi-
ca abaixo o programa oficial das provas objetivas. Não perca tempo e
inicie logo a sua preparação!

Após o carnaval, no dia 2 de
março, a Fundação Estatal de
Saúde de Niterói (FeSaúde) abri-
rá as inscrições do primeiro con-
curso público de sua história. A
oferta é de 783 vagas em diver-
sos cargos dos níveis fundamen-
tal, médio, médio/técnico e su-
perior. Desse total, 238 são para
a área de Enfermagem, sendo
124 para técnico de enferma-
gem (R$2.449) e 114 para enfer-
meiro (R$5.800).

Os interessados deverão rea-
lizar as inscrições, até meio-dia
do dia 26 de março, no site da
Coseac/UFF, organizadora. Após
preencher o cadastro, é preciso
imprimir o boleto e pagar a taxa,
de R$50 (nível fundamental e
agente comunitário de saúde),
R$70 (médio e médio/técnico)
e R$100 (superior), em qualquer
agência bancária, casa lotérica
ou via internet, até o último dia
do prazo.

Pedidos de isenção serão acei-
tos somente nos dias 2, 3 e 4 de
março, também no site da Cose-
ac/UFF. O benefício será conce-
dido somente aos m membros de
família de baixa renda que este-
jam inscritos no CadÚnico, pro-
grama social do governo federal.

O concurso contempla a área
Administrativa, a rede de Aten-
ção Básica, o Núcleo de Apoio
à Saúde da Família (Nasf-AB),
o Programa M[edico de Famí-
lia (PMF) e o Programa Consul-
tório de Ruas. As remunerações
variam de R$1.317 a R$13.800.,
para cargas de 20 a 40 horas se-
manais.

A maior oferta, com 253 va-
gas, é para o cargo de agente co-
munitário da saúde. Para con-
correr, é preciso ter o nível mé-
dio e certificado do Curso Intro-
dutório em Saúde da Família ou
comprovação em carteira pro-
fissional de, no mínimo, três
anos de experiência na função.
É necessário também que o can-
didato resida na localidade onde
pretende atuar. Os vencimentos
são de R$1.400.

Outros destaques do concur-
so são as funções de auxiliar de
saúde bucal (nível fundamental;
R$1.317), assistente administra-
tivo (nível médio; R$2.249) e
analista administrativo (nível
superior; R$4 mil). A oferta é de
21, 19 e 12 vagas, respectiva-
mente.

As provas objetivas serão apli-
cadas no dia 26 de abril para os
candidatos as cargos de nível
fundamental e médio (exceto o
agente comunitário), e no dia 10
de maio para os candidatos a
cargos de nível superior e agen-
te comunitário.

Os candidatos a cargos dos ní-
veis fundamental e médio, além
do analista administrativo e
contador, responderão a 50
questões, sendo dez de Português
e 4o que Conhecimentos Espe-
cíficos. Para as funções de nível
superior (exceto analista admi-
nistrativo e contador) serão dez
perguntas de Legislação e nor-
mativas técnicas do SUS aplica-
das às redes de Atenção Básica
ou de Saúde Mental e 40 de Co-
nhecmentos Específicos. A se-
leção contará ainda com avali-
ação de títulos. A contratação
será pelo regime celetista.

São Gonçalo anuncia oferta de 430 vagas
OOOOORRRRRGGGGGANIZADORANIZADORANIZADORANIZADORANIZADOR | Instituto Selecon receberá as inscrições e aplicará as provas do concurso para a Prefeitura de São Gonçalo

Professor
guarda municipal e
merendeiro são
cargos confirmados

Expectativa é por ampla oferta de vagas para o cargo de guarda municipal

Novidades sobre o concurso
para a Prefeitura de São Gon-
çalo, na Região Metropolitana
do Estado do Rio de Janeiro. O
Instituto Selecon foi escolhido
como organizador da seleção,
conforme publicação no Diá-
rio Oficial, na última quarta-
feira, dia 19. Segundo a Subse-
cretaria de Comunicação Soci-
al, serão abertas 430 vagas em
diversos cargos dos níveis fun-
damental, médio e superior
(veja tabela ao lado).

Ainda de acordo com a Sub-
secretaria de Comunicação So-
cial, serão divulgados três edi-
tais nos próximos dias. Embo-
ra o cronograma não tenha sido
informado, o mais provável é
que a publicação ocorra após o
carnaval, no início de março.

Possivelmente, um edital será
para a área de Educação, con-
templando cargos como meren-
deiro, auxiliar de creche, inspe-
tor de alunos e professor. Um
outro deverá ser específico para
guarda municipal. O terceiro
deverá abranger várias funções
da administração municipal, tais

como analista ce contabilidade,
analista processual, analista de
planejamento e orçamento,
entre outras.

A expectativa é que, nos pró-
ximos dias, a Prefeitura de São
Gonçalo e o Instituito Selecon
possam anunciar a distribuição
das vagas pelos cargos, os sa-
lários, o cronograma e as eta-
pas do concurso. As informa-
ções preliminares eram de que
a prefeitura abriria ao menos
436 vagas, sendo 386 para a área
de Educação e 150 para guarda
municipal.

Como serão abertas 430 va-

gas e vários cargos de outras se-
cretarias foram incluídos, cer-
tamente haverá uma distribui-
ção diferente da prevista para
guarda municipal e para a área
de Educação.

O último concurso público
para a Prefeitura de São Gon-
çalo foi realizado em 2016. Na
época, foram oferecidas 355
vagas em diversos cargos da área
de Educação. A seleção atraiu
14.789 inscritos.

Na época, os candidatos oram
avaliados por meio de provas
objetivas, com questões de: Por-
tuguês, Fundamentos da Educa-

ção, Legislação e Conhecimentos
Específicos. Houve também pro-
va prática para os cargos de pro-
fessor intérprete de Libras e Brai-
lle, além da avaliação de títulos.

Já o último concurso para
guarda municipal aconteceu
em 2011. Na época, foram ofe-
recidas 50 vagas para a função,
que exige o nível médio. A or-
ganização ficou a cargo da Fun-
dação Ceperj.

Na época, os concorrentes fo-
ram submetidos a provas obje-
tivas e Teste de Capacidade Fí-
sica (TAF). O exame de múlti-
pla escolha contou com 40
questões, sendo elas de: Portu-
guês, Matemática, Conheci-
mentos Gerais e Legislação de
Trânsito.

Para ser aprovado foi preci-
so obter 50% dos pontos da pro-
va. Os convocados para o TAF
realizaram três atividades: fle-
xão e extensão de braços e an-
tebraços; teste de sinuosa; e
corrida/caminhada de resistên-
cia aeróbia.

O concurso para a Guarda
Municipal foi anunciado em
fevereiro do ano passado. Na
ocasião, o secretário de Segu-
rança, Felipe Brito, havia dito
que o efetivo da corporação seria
ampliado em 50%. “Mesmo
com as dificuldades de quando
assumimos, avançamos. A

Guarda vai receber novas via-
turas e vamos realizar um con-
curso público para 150 vagas
entre efetivos e cadastro de re-

serva. Vamos aumentar cerca de
50% do efetivo. Qual corpora-
ção aumenta em 50% seu efe-
tivo?”, declarou.

Quadro de cargos
♦Professor docente I Ed. Artística
♦Professor docente I Matemática
♦Professor docente I Geografia
♦Professor docente I Ed. Física
♦Professor docente I História
♦Professor docente I Português
♦Professor docente I Ciência
♦Professor docente I Francês
♦Professor docente I Inglês
♦Professor docente II
♦Professor docente II Apoio Especializado
♦Cuidador de aluno especial
♦Professor orientador educacional
♦Professor orientador pedagógico
♦Professor supervisor educacional
♦Nutricionista escolar
♦Bibliotecário
♦Auxiliar de creche
♦Inspetor de alunos
♦Merendeiro
♦Guarda municipal
♦Analista de contabilidade
♦Analista de engenharia de segurança do trabalho
♦Analista de engenharia de tráfego
♦Analista de engenharia de transportes
♦Analista de planejamento e orçamento
♦Analista processual
♦Técnico de apoio especializado
♦Técnico de apoio especializado / segurança do trabalho
♦Técnico de apoio especializado / trânsito
♦Médico do trabalho
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Como escolher os profissionais
certos para os supermercados

* Por Leandro Rosadas

O setor varejista é um dos que  mais gerou
empregos nos últimos anos e continua cres-
cendo, segundo a APAS (Associação Paulista
de Supermercados). Em 2019, o varejo alimen-
tar teve destaque. Os supermercados e hiper-
mercados lideraram a criação de empregos.

No momento de contratar profissionais, os
supermercadistas precisam ficar atentos à se-
leção da equipe. Trago algumas dicas  que
servem tanto para os que querem contratar
quanto para os que buscam uma oportuni-
dade de emprego no setor.

Se você quer contratar uma pessoa para trabalhar no seu super-
mercado,  a primeira dica é conhecer bem o perfil desejado de
acordo com a função a ser desempenhada. Não adianta selecio-
nar o primeiro que se candidatar porque você precisa muito, pois
pode acabar desperdiçando recursos financeiros e tendo que de-
mitir no mês seguinte por não se encaixar ao perfil da empresa.

O supermercadista precisa buscar candidatos alinhados ao per-
fil das vagas em aberto. Seu negócio precisa ter valores bem defi-
nidos, por exemplo: humildade, honestidade, encantar clientes.
Tendo clareza, busque profissionais que estejam conectados com
os mesmos valores do que do seu supermercado.

No processo de seleção dos candidatos é importante estabelecer
se o profissional está apto para representar a empresa. Recomendo
que a seleção tenha três etapas: captação, dinâmica em grupo e
entrevista individual. Assim, é possível filtrar os candidatos e es-
colher a pessoa certa.

Na primeira etapa, a de captação, será feita a inscrição dos can-
didatos interessados nas vagas em aberto. Realizada uma primei-
ra seleção, faça uma dinâmica em grupo, na qual é possível avaliar
como as pessoas trabalham em equipe, além de analisar se elas
possuem os valores que você busca. O último passo é a entrevista
individual com os candidatos selecionados pelo responsável pela
gestão de recursos humanos.

No entanto, é muito importante que o responsável pelo setor, a
pessoa que irá trabalhar com o novo funcionário, também partici-
pe da entrevista. Ainda, se possível, o dono do supermercado tam-
bém participe do processo seletivo para saber se o candidato está
de acordo com os valores da empresa.

Além dos valores da empresa, existem algumas características
muito importantes para um bom profissional de supermercado,
que você deve ter se quiser trabalhar no ramo. Entre elas, estão
facilidade de comunicação, cuidado e respeito com cliente, fazer
um atendimento extraordinário.

Independente do setor do supermercado que o profissional vai
trabalhar, ele deve saber atender bem o cliente sempre que for
preciso. Se seu perfil não for proativo e não souber se comunicar
com os outros, repense se está no ramo certo. Comece a desen-
volver estes pontos se quiser trabalhar em um supermercado.

* Leandro Rosadas é a principal autoridade na Internet
em gestão de supermercados

VVVVVAAAAAGGGGGASASASASAS| Maior número é para estudantes do nível superior, com 465 oportunidades

CIEE: prazo só até esta sexta, 21.
São 1.967 novas oportunidades
Para os níveis médio
e médio/técnico, são
338 oportunidades.
Vagas também para PcD

Você ainda pode conquistar o
seu espaço no mercado de tra-
balho mesmo antes dos festejos
de Momo, mas é preciso não
perder tempo. Em virtude do
Carnaval, esta semana o atendi-
mento no Centro de Integração
Empresa-Escola (CIEE) termina
já nesta sexta-feira, 21. Estão
sendo oferecidas mais 1.967
oportunidades de estágio para
estudantes dos ensinos médio,

técnico e superior no Estado do
Rio de Janeiro. Também há va-
gas para jovem aprendiz e pes-
soas com deficiência (PcD).

O maior número de é para a
cidade do Rio, com 465 para estu-
dantes do nível superior, e 338 para
os alunos dos níveis médio e téc-
nico, além de jovem aprendiz.

Para as oportunidades de ní-
vel superior, grande número de
vagas também está sendo ofere-
cido nas cidades de Niterói, com
206 vagas, seguida por Nova
Iguaçu (141), Petrópolis e Duque
de Caxias (101 em cada), Macaé
(59), Barra Mansa (43), Campos
dos Goytacazes (30), Resende e

Nova Friburgo (26 em cada),
Três Rios (25) e Teresópolis (15).

Para o nível médio, as vagas são:
Barra Mansa (20 para aprendiz,
17 para ensino médio e 3 para
nível técnico), Campos dos Goyta-
cazes (15 para aprendiz, 6 para
ensino médio e 3 para nível téc-
nico), Duque de Caxias, (27 para
aprendiz, 16 para ensino médio
e 6 para nível técnico), Macaé (22
para aprendiz, 9 para ensino
médio e 6 para nível técnico),
Niterói (30 para aprendiz, 32 para
ensino médio e 5 para nível téc-
nico), Nova Friburgo (8 para
aprendiz e 10 para ensino médio),
Nova Iguaçu (40 para aprendiz, 34

para ensino médio e 8 para nível
técnico), Petrópolis (16 para
aprendiz e 13 para ensino médio),
Resende (11 para aprendiz e 5 para
ensino médio), Rio de Janeiro
(176 para jovem aprendiz, 146
para o ensino médio e 16 para o
nível técnico), Teresópolis (11 para
aprendiz) e Três Rios (9 para
aprendiz, 7 para ensino médio e
5 para nível técnico).

• Para ajudar empreendedores a participar, de forma correta, de editais
de fomento a star tups com foco na Economia Criativa, pesquisadores
de dois núcleos de estudos da ESPM-Rio - o Laboratório de Cidades Criativas
(LCC) e o Laboratório de Inovação, Informação e Interação (Lab3ai) -
desenvolveram um material didático que está disponível gratuitamen-
te, inclusive para impressão, no link Material didático e instrucional (Guia
impresso) - Orientações para a elaboração e a participação em editais
de fomento para startups criativas. O guia foi criado pelos pesquisado-
res William Martins, Diego Santos, Paulo Reis, e Veranise Dubeux, após
a conclusão de que muitos empreendedores da área perdem oportuni-
dades de investimento por não saber decifrar os editais.

• A Atento, líder em serviços de gestão de relacionamento com clientes, anun-
cia a abertura de 350 vagas de emprego no Rio de Janeiro, para operador de
atendimento. Não é exigida experiência anterior. Inscrições até domingo, dia
23, com envio de e-mail para (recrutamento@atento.com.br, Facebook (http://
www.facebook.com/atentovagas/) ou Telegram (@AtentoRecrutamentoBot).

• Para quem tem dificuldade de se apresentar em público e até para se ex-
pressar bem numa entrevista de emprego, a fonoaudióloga Laila Wajntraub
ministra aula experimental gratuita de Oratória, dia 7 de março, das 10h30
às 12h, na Av. Nossa Senhora de Copacabana, Nº 807, salas 1104/1105/
1106, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Inscrições pelo site <https://
www.clubedafala.com.br/treinamento/aula-experimental-oratoria-marco/>.

• Jovens e pessoas com deficiência em busca de oportunidade no mercado
de trabalho têm até a próxima quinta-feira, dia 27, para se inscrever nas
100 vagas dos cursos profissionalizantes gratuitos do Instituto da Oportu-
nidade Social (IOS). As inscrições devem ser feitas presencialmente na unidade
do IOS na Unisuam-Bonsucesso (Avenida Paris, nº 72, (21) 99512-3276/
99510-3245). Os cursos são totalmente gratuitos, incluindo uniforme e
material didático. Ao final dos cursos, os alunos formados podem partici-
par do Programa IOS de Oportunidades, que busca vagas de empregos
principalmente entre as empresas parceiras da instituição.

• A Indra, uma das principais empresas globais de tecnologia e consul-
toria, inscreve, até 2 de março, para seu programa de estágio em tecno-
logias digitais. Os aprovados vão trabalhar na Minsait, empresa da In-
dra. O processo seletivo será feito em duas etapas: testes de Portugu-
ês, Lógica e um vídeo para a apresentação dos candidatos, disponibili-
zados na etapa de cadastro e uma dinâmica e apresentação de case,
em que os candidatos serão divididos em grupos, com uma discussão
junto aos gestores das áreas de BI, Salesforce e RPA, os futuros mento-
res de desenvolvimento dos estagiários. As inscrições devem ser feitas
pelo site <https://indra.gupy.io/jobs/170776>.

Curtas

A cervejaria Heineken abriu
novas vagas de emprego efetivo
para diversos cargos em todo o
país, inclusive para o Rio de Ja-
neiro. Os requisitos variam de
acordo com a função desejada,
desde o nível médio de escola-
ridade, passando por formações
técnicas e chegando ao ensino
superior completo.

As oportunidades ofertadas
pela Heineken são destinadas
aos cargos de promotor de ven-
das, supervisor , líder de distri-
buição, ajudante de entrega,
vendedor reserva, operador de
utilidades II, executivo de Tra-
de II, vendedor reserva II, com-
prador pleno, comprador júni-
or, operador de produção I,
técnico de operações - Chope
I, técnico de automação, supri-
mentos, serviços ao cliente e
motorista de entrega, entre
outras funções.

Os interessados em concorrer
a uma das vagas poderão acessar
o site da empresa, para se intei-
rar de todas as vagas. Além dis-
so, no próprio portal, o candidato
poderá se candidatar. Para isso,
será necessário selecionar o cargo
desejado e cumprir os requisitos
necessários.

A Fundação Mudes oferece
278 novas oportunidades nas
mais diversas áreas, sendo 267
para estágio, 4 para aprendiz e
7 para pessoas com deficiência
(PcD). Em virtude do Carnaval,
os interessados devem se cadas-
trar, no site da fundação, só até
esta sexta-feira, 21.

As áreas do ensino superior
com maior número de vagas
são Administração (45), Enge-
nharia (16), Marketing (14),
Comunicação Social (12), Sis-
tema de Informação (12), In-
formática (10) e Ciências Con-

A Braspag, empresa pioneira
em meios de pagamento para
e-commerce no Brasil, com
sede no Rio de Janeiro e escri-
tório em São Paulo, está com
vagas abertas nas áreas de tec-
nologia e comercial.

Os cargos disponíveis são para
cloud engineering, UX, especi-
alista Devops, analista de risco,
desenvolvedor.Net e coordena-
dor de planejamento comerci-
al. Entre as exigências estão for-
mação na área pretendida e ex-
periência nas funções relaciona-
das ao cargo.

Os benefícios incluem salá-
rio compatível com o merca-
do, assistências médica e odon-
tológica, auxílio-academia,
vale-transporte, vale-refeição,
vale-alimentação, seguro de
vida e participação nos lucros,
entre outros.

Para participar do processo
seletivo, os candidatos devem
se cadastrar no empresa, onde
poderão saber mais sobre o
negócio e a cultura da compa-
nhia, além das oportunidades
disponíveis.

- Procuramos sempre ter as
melhores equipes em todas as
áreas para manter nossos altos
padrões de qualidade, por isso
trabalhamos para que nossos
funcionários se sintam valori-
zados. Sabemos que times com
alta satisfação tendem a ser mais
engajados, afirma a gerente de
Recursos Humanos da empre-
sa, Marcelle Jordão.

EEEEEMPREGOMPREGOMPREGOMPREGOMPREGO|

Heineken abre
vagas no Rio para
diversos cargos

Braspag: novas
vagas em TI e na
área comercial
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Mudes tem 278 novas vagas.
Últimos dias para inscrições

PPPPPRAZORAZORAZORAZORAZO     | Em virtude do Carnaval, atendimento até esta sexta, 21

Maior número de
vagas é para os alunos
de Administração,
superior e curso técnico

tábeis (9). Ainda há oportuni-
dades para estudantes dos cur-
sos de Turismo, Tecnologia da
Informação, Direito, Fisiotera-
pia, Letras, Matemática, Nutri-
ção, Pedagogia e Relações In-
ternacionais.

A oferta para cursos técnicos
totaliza 28 vagas. As principais
são em técnico em Administra-
ção (7) e técnico em Mecânica
(5), além de Eletrotécnica, Pro-
paganda e Marketing, Estrutura
Naval e Logística, entre outras.

Para ocupar posições de jovem
aprendiz é preciso ter entre 14 e
24 anos e estar matriculado na
escola ou já ter concluído os es-
tudos. O curso tem duração de
até dois anos, a não ser que seja
PcD, com a etapa teórica desen-
volvida pela Fundação Mudes,

uma vez na semana, e prática na
empresa parceira quatro vezes na
semana. Os contratos de apren-
dizagem são de, no máximo, 30
horas semanais, computadas as
horas destinadas às atividades
teóricas e práticas.

Já a duração do programa de
estágio pode variar, como no
caso de uma prorrogação (re-
novação), não excedendo o má-
ximo dos dois anos previstos
na legislação, exceto quando o
estagiário for portador de defi-
ciência. A carga horária é de
quatro horas diárias (20 horas
semanais) ou de seis horas di-
árias (30 horas semanais).

SERVIÇO
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Estágio volta a crescer com
retomada lenta da economia

Em épocas como o início
de ano, muito se fala sobre
as projeções econômicas e
não seria diferente em 2020,
ainda mais contando com o
atual cenário que o país se
encontra: na retomada finan-
ceira da crise que deixou mi-
lhares de brasileiros desem-
pregados.

E parte do grupo que se viu
com dificuldades para con-
seguir uma oportunidade no
mercado de trabalho é com-
posta por jovens entre 18 e
24 anos. Segundo a Pesqui-
sa Nacional por Amostra de
Domicílio (Pnad), em 2019,
41,8% da população desem-
pregada fazia parte dessa faixa
etária. Tal número se deve ao
fato de que, historicamente,
os jovens são os mais preju-
dicados em momentos de crise
econômica pela falta de ex-
periência e baixa qualificação
no mercado.

Estágio pode ser a
melhor alternativa

Uma boa alternativa para
os jovens tem sido a possi-
bilidade de estágio, uma vez

que esse tipo de programa se
tornou a principal porta de
entrada para aqueles que fa-
zem faculdade. De acordo
com dados da Companhia de
Estágios, consultoria especi-
alizada em recrutamento e se-
leção de estagiários e traine-
es, 2019 foi o melhor ano ao
que se diz respeito a novas
oportunidades desde 2014.

Somente no ano passado
foram mais de 4 mil vagas de
estágios ofertadas por meio
da Companhia de Estágios
para trabalhar em empresas
como o Twitter, Amazon,
DuPont, Ultragaz, entre ou-
tros grandes nomes do mer-
cado. Entretanto, o número
de interessados chegou a ul-
trapassar mais de 200 mil, ou
seja, muita concorrência entre
os candidatos.

De acordo com o diretor da
empresa, Tiago Mavichian, o
estágio se tornou a melhor
maneira para o jovem con-
seguir um emprego meio a
incertezas econômicas, mes-
mo com alta concorrência.
"Para chegar no mercado
melhor preparado fazer um
estágio é fundamental. E a car-

ga horária reduzida possibi-
lita conciliar estudo e traba-
lho. Quem estagia aprende
muito e conhece diferentes
áreas para, ao se formar, es-
colher a área que deseja atu-
ar e chegar dessa forma me-
lhor preparado para o tão con-
corrido mercado de traba-
lho", explica.

Temporada de novos
processos seletivos

Natural que no início de
ano, com ar de recomeço, as
pessoas estejam mais otimis-
tas com a possibilidade de
conseguir uma oportunida-
de e, segundo Mavichian, esse
momento é ótimo para con-
quistar uma vaga no merca-
do no de trabalho. "Alguns
processos seletivos foram con-
cluídos no fim do ano pas-
sado, para que as vagas já es-
tivessem preenchidas no co-
meço de janeiro. Mas muitas
empresas estão buscando no-
vos talentos agora para ini-
ciar novos projetos, por isso
é um período importante para
ficar atento as vagas que sur-
girem", detalha.

A Radix está com 50 vagas aber-
tas na área de tecnologia e ino-
vação para início imediato na
sede, no Rio de Janeiro (a empresa
também tem sede em Houston,
nos Estados Unidos), e nas fili-
ais de São Paulo e Belo Horizon-
te. No momento, o cargo que tem
a maior demanda é o de desen-
volvedor JAVA.

Para concorrer às vagas de de-
senvolvedor JAVA, o profissional
deve ter experiência na área e em
ferramentas como SpringBoot,

OOOOOPORPORPORPORPORTUNIDTUNIDTUNIDTUNIDTUNIDADESADESADESADESADES| Vagas são para emprego e para estágio

Radix oferece 50 vagas para
profissionais de tecnologia

Spring MVC, Hibernate e JPA.
Também é necessário que o can-
didato tenha criado ao menos um
microsserviço profissionalmen-
te e conhecimento com os ban-
cos de dados SQL e NOSQL,
além de outros requisitos.

Há vagas tanto para estágio,
quanto para profissionais pleno
e sênior. Outras vagas disponíveis
são para analista de software,
engenheiro de dados, arquiteto
de software e desenvolvedor. A
empresa também está divulgan-

do oportunidades para seu ban-
co de talentos.

O processo de seleção consis-
te em análise curricular, prova e
entrevistas com o RH e gestor da
área. A empresa oferece planos
de saúde e odontológico, plano
de carreira, universidade corpo-
rativa, vale-transporte, vale-refei-
ção, vale-alimentação e salário
compatível com o mercado.

SERVIÇO
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Educação

A Educação
opera milagres
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Saiu o número
final de inscritos
para aprendiz

A Marinha do Brasil contabi-
lizou o quantitativo de inscritos
no concurso de admissão ao
Curso de Formação de Aprendi-
zes-Marinheiros. São  29.138
concorrentes às 900 vagas (para
ingresso em 2021), o que signi-
fica 32,37 candidatos por vaga.

Durante o curso de formação
o aluno receberá R$1.108,53,
enquanto como grumete  o alu-
no terá bolsa-auxílio no valor
total bruto de R$1.179,72. Após
a promoção à graduação de ma-
rinheiro, os vencimentos passam
a R$1.950, sendo R$1.560 de
soldo e o restante de adicionais
(militar e de habilitação).

A primeira etapa do concur-
so será uma prova objetiva, na
primeira quinzena de abril,
ainda sem uma data definida,
com 50 perguntas do tipo múl-
tipla escolha - 15 de Língua
Portuguesa, 15 de Matemática,
15 de Ciências (Física e Quí-
mica) e cinco de Inglês.

Puderam se candidatar ape-
nas candidatos do sexo mascu-
lino, com idade entre 18 e 22
anos, altura mínima de 1,54m
e máxima de 2,00m. Outra exi-
gência foi não ser casado ou
não ter constituído união está-
vel, assim permanecendo du-
rante todo o período em que
estiver sujeito aos regulamen-
tos da Escola de Aprendizes-
Marinheiros. Também era ne-
cessário ter concluído o ensi-
no médio ou estar em fase de
conclusão do último ano.

sem censura
Abaixo a censura

* Por Terezinha Saraiva

A imprensa escrita tem dedicado grande espaço para a notícia
sobre a tentativa de censura ocorrida no Estado de Rondônia, a partir
do memorando 4/2020, expedido pela Secretaria de Educação, para
as coordenadorias regionais, nos seguintes termos: "Solicitamos
aos senhores que verifiquem nos kits de livros paradidáticos enca-
minhados às escolas para compor os acervos das bibliotecas, os
livros relacionados no Adendo ID (10053329), e procedam com o
recolhimento dos mesmos imediatamente, tendo em vista conte-
rem conteúdos inadequados às crianças e adolescentes (sic)".

A lista das obras censuradas incluía 43 títulos de autores consagrados
como Caio Fernando Abreu, Carlos Heitor Cony, Euclides da Cunha, Fer-
reira Gullar, Nélson Rodrigues, Rubem Fonseca, Mário de Andrade e Franz
Kafka. A relação enviada pela Secretaria de Educação trazia uma observa-
ção: "Todos os livros de Rubem Alves devem ser recolhidos". A reação a
essa atitude foi imediata. Diante dela, o governo recuou.

O secretário estadual de Educação, Suamy Vivecananda, inicial-
mente disse que se tratava de fake news. Depois, afirmou que não
estava na secretaria ao longo da semana, que não tivera conhecimento
da medida e que não haveria recolhimento dos livros. Não li qual-
quer pronunciamento do governador de Rondônia, Marcos Rocha, o
que permite deduzir que ele concordava com a absurda medida to-
mada pelo secretário de Educação e pela diretora-geral de Educação.
Ao não se pronunciar, tornou-se conivente com a determinação de
seus subordinados. Não li, também, nenhum pronunciamento do
ministro da Educação nem do presidente da República.

Esse lamentável episódio já teve precedentes. O presidente da
República insiste em dizer "que há doutrinação nas escolas e nos
livros didáticos e paradidáticos". No início do ano, Jair Bolsonaro
saiu-se com essa pérola: "Os livros escolares têm muita coisa escri-
ta, que é preciso suavizar". Dias depois desse pronunciamento, o
ministro da Educação, Abraham Weintraub, reforçou a crítica e dis-
se que "já deu uma boa limpada no material".

Vejamos outros precedentes. O prefeito da Cidade do Rio de Ja-
neiro, Marcelo Crivella, por ocasião da Bienal do Livro, deu ordem
para recolher uma revista em quadrinhos por considerar imprópria
sua leitura. Teve que voltar atrás pela má repercussão de sua ordem.

Mais um caso. O governo de São Paulo censurou livros paradidá-
ticos que foram doados para o projeto de leitura em presídios. A atual
gestão da Fundação Estadual de Amparo ao Trabalhador Preso (Fu-
nap) alegou que os títulos eram inadequados para a população car-
cerária. Em agosto de 2019, cerca de 12 títulos foram encaminhados
à Funap. A lista fazia parte da parceria firmada entre o governo de
João Dória e editoras, entidades e educadores. Para esse projeto, iniciado
em 2018, os livros são doados a presos para um clube de leitura que
pode ser usado como remissão de pena. Entre os livros que não che-
garam ao clube de leitura estavam títulos de Gabriel García Már-
quez, Albert Camus e Leonardo Padura. Há dias, João Dória voltou
atrás e os livros foram encaminhados aos presídios.

O Ministério da Educação, por sua vez, não sabe o que fazer com
milhares de livros adquiridos pelo Programa Nacional do Livro
Didático, nos governos passados, para serem encaminhados às
Secretarias de Educação Estaduais e Municipais. Ficaram encalha-
dos no MEC, o que revela falta de planejamento na sua compra e
dinheiro jogado fora. Não sei o que fizeram. Talvez pudessem lembrar
de encaminhá-los para bibliotecas públicas ou de iniciativa priva-
da; para programas sociais desenvolvidos por ONGs e outras insti-
tuições, em comunidades carentes, ou mandá-los para presídios. É
um crime jogar livros fora por não saber o que fazer com eles.

Dentre as inúmeras reações ao que ocorreu em Rondônia, publi-
cadas na imprensa, destaco a da Academia Brasileira de Letras e a
de Carlos Andreazza, que tem uma coluna no jornal "O Globo".

"Gesto deplorável", assim a ABL classificou a ação da Secretaria
Estadual de Educação de Rondônia. O texto da ABL afirma "que é
um desrespeito à Constituição de 1988 e ignora a autonomia da
obra de arte e a liberdade de expressão". E continua: "A ABL não
admite o ódio à cultura, o preconceito, o autoritarismo e a autos-
suficiência que embasam a censura".

Do texto de Carlos Andreazza retiro trechos que merecem ser,
aqui, lembrados e aplaudidos: "Livro nenhum precisa ser lido. Todo
livro precisa estar livre para a leitura. A vida de um livro é a vida
dos que o desejam ler. O livro envelhece, rejuvenesce ou encontra
a maturidade, a estabilidade, em função do desejo soberano da leitura.
Quando o Estado viola o fluxo dessa natureza e mobiliza suas
estruturas para recolher obras - clássicas ou não - em decorrência
do juízo de burocratas, o nome que temos é censura".

A censura não pode ser aceita uma vez que fere, de morte, diversos
princípios constitucionais, sendo portanto ilegal. Já havia terminado
de escrever esse artigo quando, na segunda-feira, li que a Biblioteca
da Presidência da República, por ordem do presidente, vai abrigar a
primeira-dama para trabalhar no projeto social sob sua responsabili-
dade. Com essa ocupação, seguramente, a biblioteca deixará de ser
visitada e consultada. Será que não havia, no Palácio do Planalto, nenhum
outro espaço para abrigar a Sra. Michelle Bolsonaro e sua equipe? Aqui
não se trata de censura, mas desprezo e desconhecimento da impor-
tância de uma biblioteca e de seu acervo.

                                                                                           * Educadora

CCCCCRRRRRONOGRAMAONOGRAMAONOGRAMAONOGRAMAONOGRAMA| Inscrições começam nesta quarta, 19. Prova no dia 12 de julho

Sargento do Exército: saiu edital.
São 1.100 vagas. R$5.049 mensais
Oportunidade é
para ambos os sexos,
nas áreas de saúde
geral/aviação e música

Saiu o edital para o concur-
so de sargento do Exército,  co-
incidindo com a mesma data
em que saiu o documento ano
passado. O concurso será para
o preenchimento de 1.100 va-
gas para ambos os sexos. São
mil vagas para a área geral/avi-
ação, sendo 900 para homens
e 100 para mulheres, 45 para
músicos (clarineta, flauta, flau-
tim, saxhorne, saxofone,
trombone, trompa, trompete,
cornetim, tuba, flueglhorne,
tímpanos, bombo, pratos, ta-
rol e caixa) e 55 para a área da
Saúde. Para participar, basta ter
concluído o ensino médio.

Para a área geral/aviação é
necessário, ainda, ter idade en-
tre 17 e 23 anos, enquanto nas

áreas de Música e da Saúde, en-
tre 17 e 26 anos. Na área de
Música é preciso, também, com-
provar habilidade na execução de
partituras, enquanto na área da
Saúde é necessário ter concluí-
do o curso deTécnico em Enfer-
magem até a data da apresenta-
ção na organização militar. Os
aprovados em todas as etapas do
concurso receberão R$5.049
mensais (soldo mais adicionais
militar e de habilitação).

As inscrições começam nesta
quarta, 19, se estendendo até o
dia 18 de março, pelo site da ESA.
O valor da taxa de inscrição é o
mesmo do último ano, ou seja,
R$95. Podem solicitar  isenção,
somente até esta sexta,21, filhos
menores de ex-combatentes da
Segunda Guerra Mundial, inca-
pacitados em ação; membros de
família de baixa renda; inscritos
no Cadastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo Federal
(Cad Único); ou doadores de

medula óssea. Os resultados se-
rão divulgados na próxima quin-
ta-feira, dia 27.

As primeiras provas serão re-
alizadas em 12 de julho, com os
cartões de convocação ficando
disponíveis para consulta a par-
tir do dia 24 de junho. Os gaba-
ritos serão divulgados na data
posterior ao exame, ou seja, 13
de julho, no site da instituição.

Os participantes do concurso
para sargento do Exército se-
rão avaliados por meio de di-
versas etapas. As avaliações te-
rão caráter eliminatório e clas-
sificatório. A primeira etapa
será composta pelas provas es-
critas (objetiva e redação),
podendo ser divida em até seis
etapas: prova de Matemática
(12 questões para áreas Geral/
Aviação e oito para as áreas
Música/Saúde); prova de Por-
tuguês (12 e oito questões, res-
pectivamente); prova de His-
tória e Geografia do Brasil (12

SERVIÇO
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e seis questões de cada disci-
plina para área Geral/Aviação
e oito e quatro questões de cada
disciplina para as áreas de
Música/Saúde); prova de Inglês
(quatro questões para área Ge-
ral/Aviação e quatro para as
áreas de Música/Saúde); pro-
va de Conhecimentos Especí-
ficos da área técnica de Enfer-
magem, na área de Saúde (12
questões) e Prova de Teoria
Musical para a área de Música
(12); prova de Português (ques-
tão única discursiva/redação).

As outras etapas são avalia-
ção de títulos; exame de habi-
litação musical (para os can-
didatos da área de Música);
investigação social; exame de
aptidão física preliminar; re-
visão médica e exame de apti-
dão física definitivo.

• Termina nesta quinta, 20, o prazo de matrícula para
o Aproveitamento de Vagas Remanescentes nos cur-
sos de Qualificação Profissional da Fundação de Apoio
à Escola Técnica (Faetec). O candidato tem de ir até a
unidade de seu interesse para consultar as vagas
disponíveis. É preciso idade mínima entre 14 e 18 anos,
de acordo com a exigência de cada curso. A escolari-
dade também varia, de acordo com a qualificação es-
colhida. As vagas são disponibilizadas por ordem de
chegada. As aulas começam no dia 2 de março.

• A Estácio está com inscrições abertas, até dia 29
deste mês, para o Programa de Alfabetização e Le-
tramento de Jovens e Adultos, totalmente gratuito.
As aulas acontecerão no período noturno, com dura-
ção de três horas por dia, duas vezes por semana,
nos campi da Estácio no Irajá, Ilha do Governador, Del
Castilho, Taquara, Alcântara, Queimados e Resende.
Mais informações podem ser obtidas nas salas de
matrícula dos próprios campi ou por meio da central
de atendimento 0800-8806767 ou 4003-6767.

• Abertas as inscrições para a 5ª edição do Prêmio
Cátedra Aber tis, que visa a estimular e reconhecer
trabalhos acadêmicos no campo de transportes e se-
gurança viária. A premiação, em universidades reno-
madas da Espanha, França, Itália, Brasil, Chile e Por-
to Rico, concederá até 7 mil euros para os primeiros
colocados de cada categoria. Os candidatos a melhor
pesquisa acadêmica em Transpor te, Infraestrutura
e Segurança Rodoviária podem se inscrever até 16
de março pelo site <http://aber tis.poli.usp.br/>.

• A Universidade Corporativa do Administrador (UCAdm)
realiza, dia 4 de março, o evento 'Café da manhã
em debate', no auditório do Conselho Regional de
Administração (CRA-RJ), na Rua Professor Gabizo, nº
197 - 2º andar, Tijuca. Proposta é discutir a impor-
tância dos métodos de consultoria de organização.
A palestra será realizada por Wagner Siqueira, di-
retor-geral da UCAdm e conselheiro federal do CRA-
RJ, mostrará como as diferentes estratégias de in-
ter venção podem auxiliar na gestão de equipes.

Notas

* Por Wilson Galvão

Quando você tiver a oportunidade de visi-
tar a Coreia do Sul, talvez passe a concordar
com essa afirmação. Na verdade, os própri-
os coreanos admitem o milagre que tirou seu
país da ruína após as guerras ocorridas até
meados do século passado, tornando-o esta
nação rica e próspera da atualidade. A con-
quista é resultado do esforço e da paixão do
povo pela Educação do país, que hoje figura
entre as principais economias do mundo e
entre os países com os melhores índices de
educação no ranking do Pisa (atualmente, a
Coreia do Sul figura em segundo lugar na
lista em que Brasil ocupa 39ª posição).

Não é difícil entender esse resultado, mas
também não é fácil conquistá-lo. Visitando
as escolas, academias de pesquisa, institu-
tos, órgãos governamentais, museus etc, pude
perceber que esse resultado exigiu esforço co-
ordenado entre a sociedade e o Estado, com
planejamento e investimentos no decorrer das
últimas décadas. Na escola pública de ensi-
no médio que conheci, para além de uma
infraestrutura impecável, com itens comuns
às escolas particulares no Brasil, observei que
também há uma sala de inclusão e psicólo-
ga escolar.

E vai além disso. No plano pedagógico, a
escola entrega à família do aluno um plano
anual de estudos em conjunto com o calen-
dário escolar, além dos documentos conven-
cionais, como as normas da instituição. Isso
é muito importante porque gera ainda mais
engajamento da família com a educação dos
filhos. Constatar in loco toda esta organiza-
ção e ver, na prática, uma educação que é
referência mundial em qualidade, é inspira-
dor para todo educador.

Há pouco mais de meio século, a Coreia era
um país arrasado pelas guerras. Durante a
ocupação japonesa, foram proibidos o idio-
ma e a escrita coreana, destruídos patrimôni-
os históricos e houve até o sequestro de mulheres
jovens para serem damas de consolo de mi-

litares japoneses. A
península coreana
foi liberta somente
após a derrota do
Japão na II Guerra
Mundial. No entan-
to, dividiu-se seu território a partir do parale-
lo 38: a parte Norte ficou com a União Sovi-
ética, comunista; o Sul, sob a tutela dos Esta-
dos Unidos, capitalista. No entanto, quando
o Norte atacou o Sul com a intenção de anexá-
lo ao seu território, além das milhares de mortes
provocadas pelos combates, o país ficou ar-
rasado. Do total de suas escolas, menos de
30% ficaram de pé. Nessa mesma proporção,
perderam-se os livros, o parque gráfico e outras
estruturas. Somente a partir de 1953, com o
fim da guerra, o país iniciou sua jornada que
iria conduzi-lo para os patamares em que se
encontra atualmente.

No museu de história moderna e contem-
porânea da Coreia do Sul, descobrimos que,
mesmo antes do final da década de 1950, os
coreanos já haviam matriculado mais de 95%
das crianças na escola. Os professores leci-
onavam para centenas de crianças de uma
só vez, às vezes embaixo de uma árvore ou
em outros espaços improvisados.

Daquele período até hoje, a Educação
seguiu com planejamento, responsabili-
dade e com foco no futuro. Um projeto de
país estruturado por um modelo de edu-
cação em constante mudança. A mais re-
cente é que até 2023 o governo coreano
pretende atrair 200 mil estudantes estran-
geiros para ocupar as vagas que estão fi-
cando ociosas no ensino superior devido
às mudanças demográficas pelas quais o
país está passando. A Coreia do Sul nos
ensina que esforço, conhecimento, plane-
jamento e paixão operam o verdadeiro
milagre da Educação.

* Wilson Galvão é coordenador da área de
Geografia, Tempo Integral e Livros Escolares

do Sistema Positivo de Ensino

• Já estão abertas as inscrições para o MBA em Negó-
cios de Inteligência Artificial da Universidade Veiga de
Almeida (UVA), que começa no dia 28 de março. Com
duração de um ano, as aulas serão aos sábados (quin-
zenalmente) nos campi Tijuca e Barra. O objetivo da
especialização é fazer com que o aluno compreenda os
sistemas inteligentes de alto desempenho, por meio
da análise dos principais protocolos de Internet das
Coisas (IoT), plataformas de computação em nuvem,
infraestruturas de Inteligência Artificial (AI) e processos
de aprendizagem em máquinas. As inscrições para o
MBA em negócios Inteligência Artificial estão abertas.
Para mais informações acesse <http://www.uva.br>.

• A Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca/Santa Cruz abre
inscrições para novos alunos. O projeto, que faz parte do
programa Orquestra na Escolas, da Prefeitura do Rio, conta
com o  patrocínio da siderúrgica Ternium e da Techint
Engenharia & Construção. As inscrições vão até 12 de
março, nas Escolas Municipais Emilinha Borba, Sindica-
lista Chico Mendes e Japão. As vagas são para os estu-
dantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e não é
necessário ter conhecimento prévio de música. Hoje, cerca
de 430 alunos da rede municipal de ensino da região
são beneficiados com as aulas de instrumentos musi-
cais. Os participantes da orquestra receberão uma aju-
da de custo mensal de R$200. Para mais informações,
os jovens podem entrar em contato com o programa Or-
questra na Escolas pelo Whatsapp 96502-2469.

• O Greenpeace Brasil vai conceder concessão de bol-
sas de mestrado e apoio para trabalho de campo para
estudantes de pós-graduação, com projetos nas áre-
as de Botânica e Zoologia ligados a programas de pós-
graduação, dentro do Bioma Amazônia, particularmente
em áreas sob pressão de desmatamento, queimadas
e estradas. Pesquisadores interessados têm até o dia
13 de março para fazer a inscrição, no site <http://
www.greenpeace.org.br/biodiversidade-amazonia>. O
anúncio dos contemplados sai no 15 de abril.

• O Salão do Estudante será realizado dias 10 e 11 de
março, na Jockey Club, na Gávea. O destaque é a Expo-
Pós, voltada especificamente para quem tem intenção
de fazer graduação e pós-graduação no exterior, perfil que
cresceu nos últimos anos. Mais informações podem ser
obtidas no site <www.salaodoestudante.com.br>.



FOLHA DIRIGIDA
O  M A I S  C O M P L E T O  J O R N A L  E S P E C I A L I Z A D O  E M  E D U C A Ç Ã O , T R A B A L H O  E  C I D A D A N I A www.folhadirigida.com.br20 a 26 de fevereiro de 2020

 concurso para técni-
co (nível médio) e
analista (nível supe-
rior) da Procuradoria
Geral do Estado
(PGE-RJ) já foi con-
firmado pelo procu-
rador-geral Marcelo

Lopes. Por isso, os interessados
na seleção devem iniciar o quan-
to antes a preparação, visando à
conquista de uma vaga. A expec-
tativa é que os preparativos do
certame sejam intensificados
após o carnaval.

Espera-se que o primeiro
grande passo rumo à publicação
do edital seja dado em março,
com a formação da comissão do
concurso. Esse grupo de traba-
lho, que ficará sob a supervisão
do Centro do Estudos Jurídicos
(Cejur) da PGE-RJ, é que vai de-
finir todos os detalhes do cer-
tame, tais como organizadora,
cronograma, programas e estru-
tura de provas.

Inicialmente, o concurso vi-
sará ao preenchimento de 13
vagas, conforme informou o
procurador-geral. No entanto,
será formado cadastro de reser-
va, de modo que mais aprova-
dos poderão ser convocados du-
rante prazo de validade da se-
leção, que deverá ser de dois
anos, podendo dobrar.

As especialidades das carreiras de
técnico e analista ainda serão de-
finidas pela comissão do concur-
so, porém o subprocurador-geral,
Reinado Silveira, já adiantou que
haverá vagas para técnico proces-
sual (apenas o nível médio) e, pos-
sivelmente, para analista proces-
sual (graduados em Direito).

As remunerações atuais são de
R$5.150, para técnico, e de
R$6.990, para analista, já inclu-
indo R$1.290 de auxílios-ali-
mentação e refeição. As contra-
tações ocorrerão pelo regime
estatutário (garantia de estabi-
lidade).

É muito provável que o edi-
tal seja divulgado ainda no pri-
meiro semestre, com as provas
sendo aplicadas no segundo. O
procurador-geral do estado já
informou que pretende inici-
ar a contratação dos aprovados
até dezembro.

O concurso é aguardado des-
de 2014. Em 2016, a PGE-RJ
chegou a elaborar o projeto
básico do concurso, a qual
FOLHA DIRIGIDA teve acesso.
O documento informava a es-
trutura das provas.

Segundo o documento, as
avaliações contariam com 60
questões objetivas sobre Portu-
guês, Noções de Informática e
Noções de Direito (Direito Ad-
ministrativo, Direito Constitu-
cional e Direito Processual)
para o cargo de técnico proces-
sual, de nível médio.

Estavam previstas ainda 70
questões objetivas, de Português
e Conhecimentos Específicos,
aos interessados na função de
analista, de nível superior. Eles
também seriam avaliados por
meio de títulos. É possível que
essa seja a estrutura de prova a ser
adotada pela PGE-RJ no concur-
so que será aberto este ano.

Presidente da Associação dos Servidores
acredita que o edital sairá até junho

FOLHA DIRIGIDA - COMO VOCÊ RECEBEU A NOTÍCIA DE QUE
A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (PGE-RJ)ABRIRÁ
CONCURSO TÃO AGUARDADO PARA ÁREA DE APOIO?
Rodrigo Lélis -Na verdade, eu acredito que somos
parte desta conquista, porque nós, enquanto asso-
ciação, desde que esse atual dire-
ção da PGE-RJ assumiu, o nosso
primeiro pedido era o concurso pú-
blico. Mas é aquela situação: no
primeiro ano se arruma a casa, se
conhece o que está acontecendo.
Não dá para chegar contratando
gente. Até porque essa gestão da
PGE-RJ é muito responsável e di-
ferente no trato com a associação.
Eles são bem transparentes. Eles
falam olhando no olho. O sim é
sim, o não é não. E em alguns outros órgãos de ad-
ministração, nós sabemos que não funciona dessa
forma.Então, atual direção da PGE-RJ tinha assumi-
do para associação de que faria um concurso. Eu
lembro que a minha última conversa com o subpro-
curador, dr. Reinaldo, no final de 2019, ele falou:”o
primeiro pedido de 2020 vai ser um concurso”. Daí,
a associação enviou um ofício à direção da PGE-RJ
e ele confirmou que haveria o concurso. Nós da
Asproerj recebemos essa notícia com muita alegria,
porque na Procuradoria estamos precisando de ser-
vidores. A demanda aumenta muito a cada ano. E
sabemos que que quando a economia não está indo
muito bem, a demanda nos serviços públicos aumenta
demais e tudo cai na Procuradoria.

QUAL A ATUAL CARÊNCIA DE PESSOAL?
Olha, o déficit é grande. O problema é que existe
uma limitação de contratação por causa de Regi-
me de Recuperação Fiscal. Então, a princípio, o con-
curso vai ser feito para ser chamado de imediato
aquelas 13 vagas que foram informadas pelo pro-
curador-geral do estado, Marcelo Lopes. Mas, de lá
pra cá, durante o prazo de validade do concurso,
alguém se aposenta, alguém sai para tomar posse
em outro concurso, e aí novas vagas podem surgir.
Então, acredito que vão chamar logo de imediato
os aprovados para preencher essas 13 vagas. E du-
rante o processo, à medida que for saindo gente,
essas vacâncias vão sendo repostas. O Rio de Janeiro,
talvez, até flexibilize esse Regime de Recuperação
Fiscal. Nós batemos todas as metas, e o estado vem
se recuperando um pouco diante desse cenário de
economia. Então, acredito que deva ser convoca-
doum número maior de aprovados. No meu con-
curso, por exemplo, foram 39 vagas imediatas, mas
foram chamadas mais de 300 pessoas. A maioria
das convocações foi no último ano, em 2014.

MAS O DÉFICIT ATUAL É BEM SUPERIOR ÀS 13 VAGAS QUE
SERÃO OFERECIDAS NO CONCURSO, CORRETO?
Com certeza. Para analista, a carência deve estar che-
gando a um número bem expressivo, talvez 70 ou
80 pessoas. Para os cargos de nível médio deve ser
ainda superior. Se a gente for levar em consideração
a presença de pessoas que não são derivadas direta-
mente do concurso (extraquadro), a carência é gi-
gantesca.

O presidente da Associação dos Servidores
Procuradoria Geral do Estado do Rio de
Janeiro (Asproerj), Rodrigo Lélis, em

entrevista à FOLHA DIRIGIDA,manifestou apoio à
abertura de concurso para a área de apoio da PGE-
RJ, tendo em vista que o órgão não reoxigena seu
quadro de pessoal há mais de dez anos e possui
grande carência de técnicos e analista. O dirigente
acredita que o edital deverá ser divulgado ainda
neste primeiro semestre, com as provas acontecendo
até outubro.

“Eu acredito que o edital possa sair no primeiro
semestre, com as provas ocorrendo entre agosto e
outubro. Como bem falou o próprio procurador-
geral, a ideia iniciar a convocação dos aprovados até
dezembro, não é? Então, para isso vão ter que
acelerar o concurso”, disse Rodrigo Lélis.

Embora o concurso tenha por objetivo o preenchi-
mento inicial de 13 vagas, o presidente da Asproerj
acredita quemuitos aprovados deverão ser chamados
durante o prazo de validade da seleção. “No meu
concurso, por exemplo, foram 39 vagas imediatas,
mas foram chamadas mais de 300 pessoas.”

Veja a entrevista a seguir:

O ÚLTIMO CONCURSO É DE 2009, OU SEJA, HÁMAIS DE
DEZ ANOS A PGE-RJ NÃO REFORÇA SEU QUADRO DE PES-
SOAL. FRENTE A ISSO, DEVE HAVER UM GRANDE NÚME-
RO DE SERVIDORES COM IDADE PARA SE APOSENTAR,
CORRETO?
Sim, tem muita gente do quadro que está para se apo-
sentar, principalmente aqueles que ingressaram na
PGE-RJ antes da Constituição de 88. Muitos estão bei-
rando à aposentadoriacompulsória, que hoje é de 75
anos. Então deve haver uma saída de pessoal duran-
te essa validade, por aposentadoria compulsória.

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, MARCELO LOPES, JÁ DEU
O AVAL PARA QUE O CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS (CEJUR)
INICIE OSPREPARATIVOS DO CONCURSO.  VOCÊ JÁ TEVE A
OPORTUNIDADE DE CONVERSAR COM O RESPONSÁVEL PELO
CEJUR PARA SABER COMO ESTÃO OS PREPARATIVOS?
Odr. Rodrigo Valadão, responsável pelo Cejur, é um
parceiro na associação. Ele está fazendo um trabalho
espetacular na Procuradoria, como por exemplo re-
estruturando a residência jurídica. Ele tem sido um
defensor do concurso. Ele não me passou nenhuma
informação sobre os preparativos do concurso, mas
creio que concurso deve ganhar força depois do car-
naval, com a criação da comissão responsável pela
seleção. A concentração da PGE-RJ neste início do ano
ainda não é o concurso. Mas após o carnaval, com
certeza, vai ganhar corpo. E a associação vai ficar em
cima também.

ESTIMA-SE QUE ESSE EDITAL SAIA NESSE PRIMEIRO SEMES-
TRE. O DIRETOR DO CEJUR JÁ PASSOU ESSA INFORMAÇÃO?
Não, ninguém me passou nenhuma informação. Mas
nós, enquanto associação, queremos acelerar o concur-
so. Eu acredito que o edital possa sair no primeiro se-
mestre, com as provas ocorrendo entre agosto e outu-
bro. Como bem falou o próprio procurador-geral, a ideia
iniciar a convocação dos aprovados até dezembro, não
é? Então, para isso vão ter que acelerar o concurso.

O SUBPROCURADOR-GERAL DO ESTADO, REINALDO SILVEI-
RA, JÁ HAVIA CONFIRMADO O CARGO DE TÉCNICO PROCES-
SUAL E DEU A ENTENDER TAMBÉM QUE O CONCURSO CON-
TEMPLARÁ A FUNÇÃO DE ANALISTA PROCESSUAL. QUAIS
OUTRAS ESPECIALIDADESVOCÊ CONSIDERA TAMBÉM IM-
PORTANTES DE SEREM INCLUÍDAS?
Dentro de umcontexto de PGE digital, de processo
eletrônico, nós precisamos também de pessoas com

boa formação em Tecnologia da Informação para im-
plementar todas essas novidades tecnológicas que
a Procuradoria tem que se inclinar.

MAS VOCÊ ACREDITA QUE O CONCURSO CONTEMPLARÁ TO-
DOS AS ESPECIALIDADESDO CONCURSO DE 2009? ONDE
NÃO HOUVER VAGAS IMEDIATAS, HAVERÁ CADASTRO DE RE-
SERVA?
Acredito que todas as áreas deverão ser contempla-
das. Creio que, no que tange à estrutura, será um con-
curso muito nos moldes do concurso anterior. Mas
em relação aos conteúdos programático, que creio
que haverá alteração, pois já se passaram 11 anos.

ENTÃO, QUAL A REFERÊNCIA DE ESTUDO PARA OS FUTUROS
CANDIDATOS, SOBRETUDO PARA QUEM VAI CONCORRER
AO CARGO DE TÉCNICO PROCESSUAL?
Eu tenho orientado os meus alunos a estudar com
base nos programas da Defensoria-RJ e do Ministé-
rio Público do Estado (MP-RJ). Creio que o do MP-
RJ seja até mais robusto, por cobrou Raciocínio Ló-
gico e Matemática (RLM), alémde Informática, o que
não aconteceu na Defensoria. Por meio desse con-
teúdo, o aluno estará se preparando não só para a
PGE-RJ, como também para oTJ-RJ, MPU e RioPre-
vidência.

QUAIS SÃO OS GRANDES ATRATIVOS E AS VANTAGENS DE SE
TRABALHAR NA PGE-RJ?
A grande vantagem de se trabalhar na Procuradoria
é, em um primeiro momento, mesmo com uma pos-
sível reforma administrativa, a estabilidade. Outra
questão: temos uma estrutura relativamente nova.
O prédio onde nos localizamos é novo, então temos
boas condições de trabalho. Agora, como todo ser-
viço público, em virtude dessa crise que estamos pas-
sando, e isso não é culpa do atual procurador-geral,
pois vem desde 2014,nós não temos recomposição
salarial, reajuste e nem reposição inflacionária. No
INSS, as aposentadorias são corrigidas pelo índice
de inflação, diversas carreiras no setor privado têm
dissídios coletivos, até o salário mínimo é aumen-
tado de acordo com a inflação. O servidor não tem
isso. Não temos aplicação da data base para o servi-
dor público do Estado do Rio de Janeiro, e isso é
uma necessidade. Temos uma defasagem de 39% de
2009 pra cá. Então, a minha remuneração hoje é 39%
menor do que eu ganhava em 2014. Agora, se olhar-
mos para o setor privado, percebemos que houve mui-
to demissão e muitos passaram a trabalhar por três.
Então ainda pode ser mais vantajoso trabalhar no
setor público

COMO SUA EXPERIÊNCIA DE PROFESSOR DE CURSO PRE-
PARATÓRIO, QUAIS SÃO OS ERROS QUE UM CANDIDATO NÃO
PODE COMETER AO ESTUDAR PARA UM CONCURSO COMO
ESSE DA PGE?
Veja as pessoas muito desesperadas ao ser prepa-
rarem para concursos. Elas acham que é só estudar,
estudar e estudar, e não é. Hoje, a preparação para
um concurso envolve muito a inteligência emoci-
onal. É preciso estudar e torna-lo algo agradável.
Quando eu estudava, costumava colocava em mi-
nha grade várias matérias no mesmo dia para não
enjoar. Quando estava gostando muito de uma dis-
ciplina, eu passava para outra, com o objetivo de
produzir no meu cérebro a vontade de voltar a es-
tuda-lano dia seguinte. Assim ela não se tornava
um fardo. Então, é muito uma questão estratégica.
Vejo muito aluno em sala de aula que tem bastan-
te conteúdo, mas alguma coisa acontece com ele
que não produz na hora da prova. Na minha visão,
possivelmente ele está estudando de uma forma
equivocada. Então, equilibrar o tempo é tão im-
portante quanto o conteúdo.

QUAIS OUTRAS DICAS E ORIENTAÇÕES PODERIA DEIXAR
PARA AQUELES QUE VÃO PARTICIPAR DO CONCURSO DA
PGE?
Como eu já disse, sugiro que tomem como base de
estudo o programa do edital do MP-RJ. Além disso,
procure um bom curso preparatório, faça um bom pla-
nejamento de estudos e inicie a preparação o quanto
antes. Se esperar o edital, será praticamente impos-
sível de passar. Aproveite que provavelmente haverá
cerca de nove meses até a aplicação da prova.

NA SEMANA PASSADA, A ASPROERJ E OUTRAS ASSOCIA-
ÇÕES DE SERVIDORES PARTICIPARAM DE UMA AUDIÊNCIA
PÚBLICA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO (ALERJ),
PARA DISCUTIR PROPOSTAS PARA O FUNCIONALISMO PÚBLI-
CO. FALE UM POUCO SOBRE ESSA REUNIÃO.
O Fórum Permanente dos Servidores Públicos Es-
taduais, que envolve mais de 60 associações, en-
tre elas os representantes dos servidores da Pro-
curadoria, da Defensoria e do Ministério Público,
protocolizou um requerimento pedindo a derru-
bada do veto do governador Wilson Witzel à par-
te da lei orçamentária anual que estabelecia a re-
composição salarial do servidores, além de uma
audiência pública. Nós conseguimos mais do que
isso: fomos atendidos diretamente pelo presidente
da Alerj, deputado André Ceciliano, que prome-
teu a derrubada desse veto. Ele também conseguiu
intermediar uma conversa nossa com o secretário
chefe da Casa Civil, André Mouro, que ocorrerá essa
semana. Vamos levar a ele toda essa desvaloriza-
ção que ocorre com os servidores e pedir para que
seja aplicado o Regime de Recuperação Fiscal na
sua totalidade. O governo esquece que regime per-
mite a recomposição salarial. Só de setembro de
2017 para cá, temos 9,13% de perda inflacioná-
ria. Não estamos pedindo reajustes, apenas a re-
composição da perda inflacionária.

O

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Preparativos devem
acelerar após o carnaval

Rodrigo Lélis
está otimista

quanto a uma
bom

aproveitamento
do cadastro de

reserva do
concurso


