




Confira aqui os concursos de nível médio 
mais aguardados para 2020

Veja os concursos de nível médio mais aguardados para 2020 e a situação de cada 
um deles: Escopo Geral, Últimas Novidades, Situação Atual, Cargos Previstos e as Etapas 
do Concurso.

Olá, Estrategista. Tudo joia?

Você está indeciso sobre qual concurso se preparar? Ficou desanimado com os estragos 
que a pandemia de COVID-19 fez na economia? Pensando nisso, listamos aqui 20 motivos 
para lhe dizer: o ano de 2020 ainda não acabou.

Além disso, você terá pelo menos 20 oportunidades para salvar seu ano, dar a volta por 
cima, e conquistar seu sonhado e merecido cargo público. Por falar nisso, nem a pior crise 
das últimas décadas conseguiu atingir o funcionalismo público. Sabe por quê? Porque 
os direitos dos servidores são garantias constitucionais, e nossa CF/88 é suprema.

Portanto, veja agora a lista dos concursos de nível médio mais aguardados para 2020, 
escolha o seu, e estude com quem mais aprova.

1. ISS Nova Olímpia
• Escopo Geral
• Situação Atual
• Cargos Previstos
• Etapas do Concurso

2. ISS Redenção
• Escopo Geral
• Situação Atual
• Cargos Previstos
• Etapas do Concurso

3. SANEAGO
• Escopo Geral
• Situação Atual
• Cargos Previstos
• Etapas do Concurso

4. IBGE
• Escopo Geral
• Situação Atual
• Cargos Previstos
• Etapas do Concurso

5. Concurso
    RioPrevidência
• Escopo Geral
• Situação Atual
• Cargos Previstos
• Etapas do Concurso

6. Concurso PM PA
• Escopo Geral
• Situação Atual
• Cargos Previstos
• Etapas do Concurso

7. Concurso Agepen MG
• Escopo Geral
• Situação Atual
• Cargos Previstos
• Etapas do Concurso

8. Concurso PM SP
• Escopo Geral
• Situação Atual
• Cargos Previstos
• Etapas do Concurso

9. Concurso PF
• Escopo Geral
• Situação Atual
• Cargos Previstos
• Etapas do Concurso

10. Concurso PRF
• Escopo Geral
• Situação Atual
• Cargos Previstos
• Etapas do Concurso

11. Concurso PM TO
• Escopo Geral
• Situação Atual
• Cargos Previstos
• Etapas do Concurso

12. ALESC
• Escopo Geral
• Situação Atual
• Cargos Previstos
• Etapas do Concurso

13. SENADO FEDERAL
• Escopo Geral
• Situação Atual
• Cargos Previstos
• Etapas do Concurso

14. Concurso PM AM
• Escopo Geral
• Situação Atual
• Cargos Previstos
• Etapas do Concurso

15. BOMBEIROS MG
• Escopo Geral
• Situação Atual
• Cargos Previstos
• Etapas do Concurso

16. DETRAN ES
• Escopo Geral
• Situação Atual
• Cargos Previstos
• Etapas do Concurso

17. Concurso TJ RJ
• Escopo Geral
• Situação Atual
• Cargos Previstos
• Etapas do Concurso

18. Concurso TJ TO
• Escopo Geral
• Situação Atual
• Cargos Previstos
• Etapas do Concurso

19. Concurso TJ SP
• Escopo Geral
• Situação Atual
• Cargos Previstos
• Etapas do Concurso

20. Concurso MP PA
• Escopo Geral
• Situação Atual
• Cargos Previstos
• Etapas do Concurso



1. ISS Nova Olímpia

Escopo Geral

Um dos principais concursos 2020, foi publicado o resultado do julgamento referente 
à escolha da banca organizadora do próximo concurso ISS Nova Olímpia, município 
do estado do Mato Grosso.

A empresa vencedora foi a Método Soluções Educacionais. O certame visa ofertar 
06 vagas para o cargo de Auditor Fiscal Municipal (ISS), além de outra para Procurador 
Geral Municipal.

Se você tem interesse no certame chegou ao lugar certo. Ao longo deste artigo reunimos 
as principais informações sobre o Concurso ISS Nova Olímpia para que possa se preparar 
e garantir uma das vagas.

Situação Atual

O próximo concurso público da Prefeitura de Nova Olímpia visa ofertar 07 vagas. 
Dessas, 06 serão destinadas ao cargo de Auditor Fiscal Municipal, que exige formação 
em nível médio.

A banca escolhida para organizar o certame foi a Método Soluções Educacionais. Agora, 
o próximo passo será a assinatura do contrato para posteriormente, o edital de abertura 
ser publicado.

Cargos Previstos

Esse será o primeiro concurso público para o cargo, que foi criado ano passado (lei 
complementar municipal Nº 068/2020), com 06 vagas.

O cargo faz parte do Perfil Profissional e Ocupacional de Técnico de Serviços Administrativos, 
que exige formação em nível médio.

Etapas do Concurso

Segundo o Termo de Referência para contratação da banca, os candidatos serão avaliados 
através de uma Prova Objetiva com 50 questões, cada uma com no mínimo quatro 
alternativas (A, B, C, D).



2. ISS Redenção

Escopo Geral

Outro entre os principais concursos 2020 da área fiscal, o concurso ISS Redenção, município 
do Estado do Pará, já tem sua banca organizadora contratada. A empresa escolhida foi o 
Instituto Bezerra Nelson, que inclusive, já assinou o contrato com a Prefeitura.

O edital de Licitação prevê a oferta de sete vagas imediatas, distribuídas aos cargos 
de Fiscal de Tributos e Auditor Fiscal, que exigem formação de nível médio e superior, 
respectivamente. Além da ampla concorrência, haverá também oportunidades para 
pessoas com deficiência.

Situação Atual

O concurso ISS Redenção, Estado do Pará, já possui banca definida. Segundo o resultado 
da Concorrência Pública do Processo Licitatório, o Instituto Bezerra Nelson foi a empresa 
ganhadora. O contrato entre empresa e a Prefeitura foi assinado no dia 29 de abril e terá 
duração de 1 (um) ano.

Além disso, a Prefeitura disponibilizou o edital de Licitação que adianta informações 
importantes do certame. De acordo com o documento, são previstas sete vagas mais 
formação de cadastro de reserva para os cargos de Fiscal de Tributos e Auditor Fiscal.

Também foram disponibilizados os possíveis valores da taxa de inscrição:

• Ensino Médio/Técnico – R$ 57,38
• Ensino Superior – R$ 75,63

Cargos Previstos

Segundo o Projeto Básico, está prevista a oferta de sete vagas mais formação de cadastro 
de reserva para os cargos de Fiscal de Tributos e Auditor Fiscal. Ambos possuem carga 
horária de 40 horas semanais.

Etapas do Concurso

O concurso ISS Redenção será constituído das seguintes etapas:

1. Prova Objetiva – para todos os cargos
2. Prova Discursiva – aos cargos de nível superior
3. Avaliação de Títulos – aos cargos de nível superior

Cargos Previstos ISS Redenção – principais concursos 2020 fiscal

Cargos

Fiscal de Tributos

Auditor Fiscal

Nível médio

Nível Superior

6

1

Vagas Escolaridade



Prova Objetiva

De caráter eliminatório e classificatório, a prova objetiva será composta por questões 
de múltipla escolha. Serão abrangidos Conhecimentos Gerais e Específicos, sendo 
avaliados na escala de 0 a 100.

Será considerado habilitado o candidato que, cumulativamente, tenha acertado, 
no mínimo, 60% das questões da prova de conhecimentos gerais. Além de ter acertado, 
no mínimo, 60% das questões da prova de conhecimentos específicos.

Prova Discursiva

A prova discursiva será aplicada a todos os candidatos que concorrerem aos cargos 
de nível superior, independente da área de atividade e especialidade. Serão corrigidas 
somente as provas dos candidatos habilitados na prova objetiva.

A prova discursiva será realizada em formulário próprio, personalizado e identificado 
por meio de mecanismo de segurança, obrigatoriamente à tinta indelével, exigindo-se, 
no mínimo, 15 e, no máximo, 30 linhas de redação.

Avaliação de Títulos

A avaliação de títulos aplica-se exclusivamente a candidatos aos cargos de nível superior.

Serão aceitos os títulos de conclusão de cursos de pós-graduação lato e strictu sensu, 
na área de conhecimento a que o candidato concorre, desde que expedidos por instituição 
regularmente autorizada pelo Ministério da Educação para tal.



3. SANEAGO

Escopo Geral

Foi publicado o edital do concurso da companhia de Saneamento de Goiás – SANEAGO. 
O certame oferta 25 vagas imediatas aos cargos de Técnico de Engenharia e Técnico 
de Saúde, ambos com exigência de nível médio mais curso técnico na área.

A remuneração inicial dos cargos é de R$ 4.443,57. Se você deseja participar do certame, 
deve ficar atento às datas, pois as inscrições começam somente no final de setembro. 
Já a aplicação das provas, está prevista para o mês de novembro.

Lembrando que a organização do concurso SANEAGO ficou por conta da Universidade 
Federal de Goiás – UFG. Sendo assim, todo o processo referente a candidatura 
do certame deve ocorrer no site da mesma.

Se você tem interesse no certame, chegou ao lugar certo! Ao longo deste artigo reunimos 
as principais informações sobre o Concurso SANEAGO para que você possa se preparar.

Situação Atual

Foi publicado o edital do concurso da companhia de Saneamento de Goiás – SANEAGO. 
O certame oferta 25 vagas imediatas aos cargos de Técnico de Engenharia e Técnico 
de Saúde, ambos com exigência de nível médio mais curso técnico na área.

A avaliação dos candidatos será aplicada no dia 29 de novembro, através de uma única 
etapa, sendo esta de Prova Objetiva.

Vale ressaltar que o último concurso Saneago, realizado no ano de 2017 com oferta de 
vagas para cargos de níveis médio e superior, foi oficialmente prorrogado por mais dois 
anos. O prazo será contado a partir da data de homologação do resultado final publicado 
no Diário Oficial do Estado.

Cargos Previstos

Os candidatos ao cargo de Técnico de Engenharia serão lotados nas cidades de Anápolis, 
Campos Belos, Ceres, Formosa, Goiânia, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Morrinhos, Porangatu, 
Santa Helena de Goiás, Palmeiras de Goiás, Inhumas, São Luiz dos Montes Belos, Ouvidor, 
Rio Verde e Iporá.

Já o cargo de Técnico de Saúde, com 1 (uma) vaga, será lotado na cidade de Goiânia.

Cargo amplo

Técnico de Engenharia

Técnico de Saúde

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico em Enfermagem do Trabalho

R$ 4.443,57

R$ 4.443,57

24

1

Área de formação Vagas Salário



Etapas

A avaliação dos candidatos será aplicada no dia 29 de novembro, através de uma única 
etapa, sendo esta de Prova Objetiva. O exame será de caráter eliminatório e classificatório. 
Serão 60 questões de múltipla escolha (A, B, C, D) a serem respondidas em até 4 horas.

Disciplinas

Língua Portuguesa

Informática

Matemática e Raciocínio Lógico

História e Geografia de Goiás

Conhecimentos Específicos

10

8

8

4

30

1

1

1

1

3

120 60

Quantidade
de Questões 

Valor Total
da Prova

Pontuação
MínimaPeso



4. Concurso IBGE

Escopo Geral

Seleção para 200 mil vagas foi adiada para 2021. O IBGE é um dos principais 
concursos 2020.

Encerrou no dia 10 de julho o prazo para resgate, via aplicativo, da taxa de inscrição do 
concurso IBGE para 208.695 vagas. No próximo dia 17, o Instituto anunciará uma nova 
forma de estorno para aqueles que não retiraram o dinheiro.

Cerca de 60 mil candidatos já resgataram os valores por meio da Carteira Digital BB, do 
Banco do Brasil. É importante ressaltar que, neste caso, não foi preciso ser correntista 
do banco para se cadastrar.

Aqueles que se inscreveram para mais de um cargo receberão os valores em uma única 
parcela. Com a oferta de mais de 200 mil vagas, o processo seletivo foi suspenso devido 
à pandemia de COVID-19, que ocasionou o adiamento do Censo para 2021.

Se você tem interesse em trabalhar no IBGE, chegou ao lugar certo! Preparamos este 
artigo com todas as informações sobre os processos seletivos do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística que já estão abertos e que ainda devem ser publicados. 

Anteriormente, já havia sido autorizado um outro PSS, com 192 vagas, sendo 180 para 
Agente Censitário de Pesquisas por Telefone e 12 para Supervisor Censitário de Pesquisas 
e Codificação. Vale ressaltar que para este certame, ainda não há banca organizadora 
definida.

O prazo para publicação do edital de abertura de inscrições para o processo seletivo 
simplificado será de até 6 meses. Ou seja, os profissionais poderão ser contratados a 
partir de julho de 2020, para atuar no Censo Demográfico 2020. A duração dos contratos 
será de 1 ano, podendo ser prorrogado.

Cargos Previstos

Além disso, o órgão solicitou autorização para as seguintes funções e contratação 
temporária: Agente de Pesquisas e Mapeamento (7.822) Supervisor de Coleta e Qualidade 
(760) Agente de Pesquisas por Telefone (300) Supervisor de Pesquisas (25).

Cargos Previstos IBGE – principais concursos 2020

Funções

Supervisor Censitário de Pesquisas e Codificação

Agente Censitário de Pesquisas por Telefone

Codificador

Autorizado

Autorizado

Próximo a ser anunciado

12

180

120

Vagas Status



Etapas

O concurso será composto somente de uma avaliação objetiva de 60 questões com 5 
alternativas de múltipla escolha e apenas uma resposta correta.

A prova será de caráter eliminatório e classificatório.

5. Concurso RioPrevidência

Escopo Geral

O andamento do Concurso Rioprevidência para 41 vagas foi temporariamente suspenso, 
mas ainda é um principais concursos 2020. A medida se deu após o bloqueio de cargos 
na autarquia e em outros órgãos do estado do Rio de Janeiro, através do Decreto 
nº 47.117/2020.

Anteriormente, o Rioprevidência havia informado que o Decreto do governador Witzel 
não impediria a publicação do edital. Com esse novo obstáculo, não há uma previsão 
oficial de quando os trâmites relacionados ao concurso serão retomados.

Vale lembrar que a Comissão Organizadora do certame já passou por algumas alterações 
em sua composição. O grupo é formado por cinco servidores.

Confira neste artigo todas as informações necessárias para prestar o concurso 
RioPrevidência. Acompanhe os tópicos abaixo.

Situação Atual

O concurso público do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro 
foi temporariamente suspenso. A determinação foi publicada no Diário Oficial do Estado 
e se baseia no Decreto nº 47.117/2020.

De acordo com a autarquia, “a suspensão temporária do certame deveu-se às determinações 
do Regime de Recuperação Fiscal, ao qual o Estado do Rio de Janeiro está submetido 
desde 2017, e faz parte das medidas e do esforço concentrado implementados por 
toda a administração pública do Estado, em consonância com processo de recuperação 
das finanças públicas”.

Além disso, o Rioprevidência ressaltou que, assim que for autorizado pelo Regime 
de Recuperação Fiscal, a autarquia retornará com o planejamento de seu concurso.

Conforme o Decreto do governador Witzel, que bloqueia cerca de 9.500 cargos vagos, 
o Rioprevidência teve 15 cargos bloqueados. Foram 12 cargos de Assistente Previdenciário 
(nível médio) 3 cargos de Especialista em Previdência Social (nível superior).

Dessa maneira, o número de vagas inicialmente definido e autorizado pode sofrer 
alteração. Ao todo, a seleção teve 41 vagas autorizadas, sendo 18 vagas para o cargo de 
Assistente Previdenciário e 23 vagas para a carreira de Especialista em Previdência Social.



Cargos Previstos

Cargos Previstos RioPrevidência – principais concursos 2020

Etapas

Para o cargo de Especialista em Previdência Social, de nível superior, a Prova Objetiva, foi 
composta de caráter eliminatório e classificatório, com 80 questões de múltipla escolha, 
com cinco alternativas de respostas, totalizando 160 pontos.

Já para o cargo de Assistente Previdenciário, de nível médio, a Prova Objetiva era de 
caráter eliminatório e classificatório, composta de 70 questões de múltipla escolha, com 
cinco alternativas de respostas, havendo somente uma opção correta, totalizando 100 
pontos.

A Prova Discursiva, foi de caráter eliminatório e classificatório, valendo 40 pontos composta 
de uma questão, onde o candidato precisou elaborar um texto sobre o tema proposto, 
relacionado com a disciplina de Previdência Social.

E por fim, os candidatos tiveram avaliação de títulos de caráter classificatório, servindo a 
pontuação correspondente para a apuração da classificação final.



6. Concurso PM PA

Escopo Geral de um dos principais concursos 2020

Foi publicado nas redes sociais da Secretaria de Planejamento e Administração (SEPLAD) 
a abertura da 2ª fase da concorrência pública para a contratação da banca organizadora 
para o concurso PM PA, da Polícia Militar do Pará.

As empresas Iades, Fadesp, Consulplan, Instituto AOCP, Cetap e Cebraspe foram 
habilitadas na primeira fase e tiveram suas propostas técnicas abertas e seguem 
sob análise.

Situação Atual

A Seplad divulgou em suas redes sociais a abertura das propostas técnicas da 2ª fase 
da concorrência pública que vai definir a empresa responsável pela organização 
do concurso PM PA.

Seguem na disputa as empresas Iades, Fadesp, Consulplan, Instituto AOCP, Cetap 
e Cebraspe e, em breve, teremos novidades sobre a escolhida.

Das 2.405 vagas previstas para o concurso da Polícia Militar do Pará, 2.310 vagas serão 
para soldado, além de 95 oportunidades para oficial combatente. As informações foram 
confirmadas pela Seplad.

Cargos Previstos

Vale lembrar que a Secretaria de Planejamento e Administração do Estado do Pará (Seplad) 
divulgou como serão distribuídas as 2.405 vagas a serem ofertadas no próximo certame.

De acordo com as informações divulgadas nas redes sociais, por meio das servidoras 
Gabriela Duarte e Anna Laura Araújo, serão 2.310 vagas para soldado, além de 95 
oportunidades para oficial combatente.

A Lei Estadual que estabelece normas para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará 
foi alterada. Agora a idade máxima para concorrer à vaga foi ampliada para 30 anos.

Outra mudança, diz respeito à altura mínima do candidato, anteriormente era necessário 
ter altura mínima de 1,65 m se homem, e de 1,60 m se mulher; agora, homem deve ter 
altura mínima de 1,60 m e mulher 1,55 m.

Etapas do Concurso

• Prova de Conhecimentos (eliminatório e classificatório);
• Avaliação de Saúde (eliminatório);
• Teste de Avaliação Física (eliminatório);
• Avaliação Psicológica (eliminatório);
• Investigação de Antecedentes Pessoais (eliminatório);
• Avaliação de Títulos, somente para Oficiais (classificatório).



7. Concurso Agepen MG

Escopo Geral

O concurso de Agente de Segurança Penitenciária de Minas Gerais (concurso Agepen 
MG) está cada vez mais próximo e é um dos principais concursos 2020! Isso porque 
a Comissão do certame foi constituída.

Especula-se a que o novo concurso da Secretaria de Justiça da Minas Gerais irá ofertar 
2.420 vagas para Agente de Segurança Penitenciária (Policial Penal).

Além disso, o certame terá vagas para Agente Socioeducativo e Assistente Executivo 
de Defesa Social – Auxiliar Educacional.

Ao longo deste artigo você confere as informações atualizadas sobre o concurso Agente 
Penitenciário MG e o novo concurso SEJUSP MG com os principais pontos dos certames.

Situação Atual

Foi publicado no Diário Oficial a Comissão para o Concurso Agepen MG. O certame visa 
ofertar 2.420 vagas para Agente de Segurança Penitenciária (Policial Penal).

Cabe à comissão as seguintes funções:

I. elaborar cronograma de trabalho no prazo de 10 dias úteis, contados da data 
de publicação desta Resolução, que servirá como instrumento de direcionamento 
para suas atividades; 

II. realizar estudo preliminar contemplando análise dos cargos abordados no concurso 
público iniciado no ano de 2020 quanto às atribuições, direcionamento, apuração 
de vagas, curso de formação e disposições gerais; 

III. acompanhar todas as etapas do Concurso; 

IV. elaborar o termo de referência e outros documentos necessários para instrução 
do processo de contratação de empresa executora ou para realização do certame; 

V. definir as etapas que irão compor o Concurso Público; 

VI. apresentar conteúdos programáticos para as provas, bem como referências 
bibliográficas para os candidatos; 

VII.  realizar o processo de escolha da instituição executora do concurso; 

VIII. planejar e monitorar as atividades de execução do concurso, bem como solicitar 
relatórios a instituição executora para acompanhamento do processo; 

IX. acompanhar a execução do contrato com a empresa contratada para realização 
do serviço, formalizando em processo eletrônico todas as ocorrências relacionadas 
com a execução dos serviços e determinando as providências cabíveis; 



X. validar, no que couber, os documentos e ações programadas pela empresa executora 
contratada no tocante à realização das etapas do Concurso Público; 

XI. avaliar casos excepcionais que não estejam previstos em Edital; e 

XII.  emitir relatórios periódicos sobre o andamento do processo concursal.

Cargos Previstos

Juntamente com a vagas de Agente Penitenciário, a Secretaria de Justiça ofertará vagas 
para outros cargos, somando 3.317 vagas, distribuídas da seguinte maneira:

• 427 vagas para Assistente Executivo de Defesa Social
• 2.420 vagas para Agente Penitenciário (Policial Penal)
• 270 vagas para Agente Socioeducativo

Etapas

Foram ao total 6 etapas que constituíram o último concurso Agepen MG, segue abaixo 
um resumo de cada fase.

1. Prova Objetiva e Redação (eliminatório e classificatório);
2. Prova de Condicionamento Físico por Testes Específicos (eliminatório);
3. Exames Psicológicos (eliminatório);
4. Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada (eliminatório);
5. Exames Médicos (eliminatório);
6. Curso de Formação Técnico-Profissional (eliminatório e classificatório).

Prova objetiva

A duração da Prova Objetiva do concurso Agepen MG, juntamente com a Redação foi de 
05 horas. Foram no total 50 questões de múltipla escolha com 4 alternativas cada (A, B, 
C, D) valendo 2 pontos cada questão, totalizando um máximo de 100 pontos.

• Português – 10 questões
• Raciocínio Lógico Quantitativo – 10 questões
• Conhecimentos Gerais – 30 questões

Teste de Aptidão Física

Foram convocados para o concurso Agepen MG no teste de Aptidão Física os 
candidatos considerados aprovados e classificados na primeira etapa, até a classificação 
correspondente a 3 vezes o número de vagas ofertadas no edital.

1. Exercício de Barra (somente para o sexo masculino)
2. Flexão de Braços (somente para o sexo feminino)
3. Força Muscular de Abdômen: Flexão Abdominal (para ambos os sexos)
4. Resistência Aeróbica: Corrida de 12 minutos (para ambos os sexos)



8. Concurso PM SP

Escopo Geral

Foi publicado um comunicado que suspende temporariamente as inscrições para o 
concurso Polícia Militar de São Paulo (concurso PM SP) assim como as outras etapas do 
certame. Entretanto, o concurso PM SP ainda está entre os principais concursos 2020.

A suspensão durará enquanto perdurar o estado de calamidade no Estado de São Paulo. 
Lembrando que o edital foi publicado na última semana e oferta 130 vagas para o cargo 
de Aluno-Oficial.

Confira mais informações ao longo do artigo!

Situação Atual

As inscrições para o concurso Polícia Militar de São Paulo (concurso PM SP) assim como 
as outras etapas do certame foram suspensas temporariamente.

A suspensão irá ocorrer enquanto perdurar o estado de calamidade em São Paulo. 
Lembrando que o edital do concurso PM SP foi publicado na última semana e oferta 130 
vagas para o cargo de Aluno-Oficial.

A VUNESP foi definida como organizadora do próximo certame para o cargo de Soldado, 
cargo de nível médio, que contará com a oferta de 5.400 vagas.

Cargos Previstos

Lembrando que recentemente foram autorizadas 5.605 vagas distribuídas. Confira abaixo 
a distribuição:

• 5.400 vagas para Soldado – banca definida
• 41 vagas para 2ª Tenente Médico
• 26 vagas para 2ª Tenente Dentista
• 6 vagas para 2ª Tenente Farmacêutico
• 2 vagas para 2ª Tenente Veterinário

Etapas do Concurso

São requisitos para a inscrição no concurso público:

• ser brasileiro;
• ter idade mínima de 17 (dezessete) anos;
• ter idade máxima de 30 (trinta) anos de idade, exceto para o candidato pertencente 

aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo;
• ter estatura mínima, descalço e descoberto, de: 155 cm, se mulher; 160 cm, se homem.



Exames de Conhecimentos que serão divididos em:

• Prova Objetiva (Parte I), de caráter eliminatório e classificatório;
 • Serão 80 questões de múltipla escolha com cinco alternativas cada uma,
    sendo apenas uma alternativa correta.
• Prova Dissertativa (Parte II), de caráter eliminatório e classificatório;
• Exames de Aptidão Física (Capítulo IX), de caráter eliminatório;
• Exames de Saúde (Capítulo X), de caráter eliminatório;
• Exames Psicológicos (Capítulo XI), de caráter eliminatório;
• Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade (Capítulo XII), 

de caráter eliminatório;
• Análise de Documentos (Capítulo XIII), de caráter eliminatório.

Os Exames de Aptidão Física, de caráter eliminatório, serão compostos, além da aferição 
de altura, pelos seguintes testes:

• teste de flexão e extensão de cotovelos, por meio do teste dinâmico de barra para 
homens e isometria na barra fixa para mulheres;

• resistência abdominal, em decúbito dorsal (tipo remador);
• corrida de 50 (cinquenta) metros;
• corrida de 12 (doze) minutos;
• prova de habilidade específica, composta por uma prova de natação.



9. Concurso PF

Escopo Geral

O presidente Jair Bolsonaro, em live nas redes sociais, anunciou que o concurso PF,  
tão aguardado por milhares de concurseiros de todo o país, está oficialmente 
AUTORIZADO. Serão 2 mil vagas para Policial Federal. Esse será, sem dúvidas, o mais 
visado entre os principais concursos 2020 da área policial.

Ao lado do diretor-executivo da instituição, Rolando Alexandre de Souza, o presidente 
afirmou que, após conversa com os ministros da Economia e da Justiça e Segurança 
Pública, ficou autorizada a realização do certame.

Situação Atual

O concurso Polícia Federal está oficialmente AUTORIZADO. A confirmação partiu do 
presidente Jair Bolsonaro, em live nas redes sociais. De acordo com o presidente, serão 2 
mil vagas para Policial Federal.

Recentemente, o diretor-executivo da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza, 
voltou a falar sobre o novo concurso PF. De acordo com o diretor, se tudo der certo, o 
edital será publicado ainda em 2020. Rolando também citou o planejamento de realizar o 
certame a cada dois anos, em um formato menor, permitindo uma ‘oxigenação contínua’ 
na instituição.

Além disso, o presidente da APCF (Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais) 
Marcos de Almeida, solicitou ao Ministério da Economia 200 vagas para o cargo de Perito 
Criminal, e confirmou que o pedido está tramitando. Nas palavras dele, fazer concurso da 
Polícia Federal sem contemplar a área de Perícia Criminal Federal é um equívoco.

Informações que estão circulando na internet sugerem que edital poderá ser publicado 
em dezembro de 2020. Veja as datas do suposto cronograma:

• Publicação do Edital – Dezembro de 2020
• Provas Objetivas e Discursivas – Abril de 2021
• TAF – Junho de 2021
• 1° Curso de Formação – Janeiro de 2022
• 2° Curso de Formação – Julho de 2022

Vale ressaltar que, ao entrar em contato a assessoria de imprensa da Polícia Federal, 
o jornalismo do Estratégia Concursos não recebeu a confirmação deste cronograma. 

Recentemente, o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, confirmou 
que os trâmites internos para a realização do novo certame estão em andamento.

Cargos Previstos

Anteriormente, em resposta do Ministério da Justiça e Segurança Pública à equipe 



de jornalismo do Estratégia Concursos, foi confirmada a solicitação de 1.508 vagas 
e a seguinte distribuição:

• Delegado de Polícia Federal: 100 vagas
• Agente de Polícia Federal: 540 vagas
• Escrivão de Polícia Federal: 300 vagas
• Papiloscopista: 60 vagas
• Administrador 21 vagas
• Arquivista 8 vagas
• Assistente Social 10 vagas
• Bibliotecário 1 vaga
• Contador 9 vagas
• Economista 3 vagas
• Enfermeiro 3 vagas
• Engenheiro 1 vaga
• Estatístico 4 vagas
• Farmacêutico 1 vaga
• Médico 65 vagas
• Nutricionista 1 vaga
• odontólogo 11 vagas
• Psicólogo 5 vagas
• Técnico em Assuntos Educacionais 13 vagas
• Técnico em Comunicação Social 3 vagas
• Agente Administrativo 349 vagas

Etapas do Concurso

Além as provas objetivas e discursivas, os candidatos passam por Exame de Aptidão 
Física (eliminatório); Exame Médico (eliminatório); Prova Oral (eliminatória e classificatória, 
somente para Delegado): Avaliação Psicológica (eliminatória); e Avaliação de Títulos 
(classificatória).

Os aprovados são então inscritos no Curso de Formação Profissional, que é ofertado 
pela Academia Nacional de Polícia. O curso dura cerca de 5 meses, totalizando 850 
horas-aula e ocorre no regime de internato parcial, e recebem bolsa de 50% do valor 
da remuneração.

Cargos Vagos PF – principais concursos 2020 policial

Cargo (06/2020)

Delegado

Agente

Escrivão

Papiloscopista

Perito

Agente Administrativo

1

43

0

3

6

-

Cargos 
vagos

1ª classe

Cargos 
vagos

2ª classe

0

6

2

0

1

-

Cargos 
vagos

3ª classe

318

1357

634

58

9

356

186

899

295

40

78

-

Cargos
vagos

Especiais

150

180

80

30

40

-

Vagas - 
Edital PF 

2018

368

452

163

53

157

-

Aprovados
até o

momento



Disciplinas Agente Delegado Escrivão PeritoPapiloscopista

Dir. Administrativo

Dir. Constitucional

Dir. Civil/Processual Civil

Dir. Empresarial

Dir. Internacional Público
e Cooperação Internacional

Dir. Penal/Processual Penal

Criminologia

Dir. Previdenciário

Dir. Financeiro e Tributário

Língua Portuguesa

Informática

Raciocínio Lógico

Legislação Especial

Estatística

Contabilidade Geral

Arquivologia

Biologia, Física e Química

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 

X

X

X

X

X

X

X

X 

X

X

X

X

X

X

X

X 

X

X

TAF PF

Teste físico

Barra fixa (*)

Impulsão horizonatal

Natação (50 m)

Corrida (12 minutos)

3 (mín.) e 15 (máx.)

Entre 2,07 m e 2,28 m

Máx. de 44 s

Entre 2,35 e 2,71 m

15 s (mín.) e 35 s (máx.)

1,59 m e 1,90 m

Máx. de 54 s

Entre 2,02 m e 2,34 m

Homens Mulheres



10. Concurso PRF
Escopo Geral

Após a COMISSÃO do concurso PRF ter sido oficialmente constituída, o presidente Jair 
Bolsonaro revelou que a autorização para o novo concurso da Polícia Rodoviária Federal 
deve ocorrer em breve. Os concursos PRF e PF abrirão muitas oportunidades entre os 
principais concursos 2020 para a área policial. Portanto, fique atento.

Além disso, o anúncio foi feito durante live para divulgação da autorização para o concurso 
da Polícia Federal.

“Com toda certeza, a Polícia Rodoviária Federal vai ter concurso em breve, de modo 
que seus quadros permaneçam cumprindo com seu dever no controle e prevenção nas 
estradas”, revelou.

No dia 11 de agosto de 2020, a Portaria n° 256/2020 nomeou quatro (04) membros para a 
comissão de acompanhamento dos trâmites relacionados ao certame, como a elaboração 
do Projeto Básico para a contratação da BANCA organizadora, último passo antes da 
publicação do Edital.

O documento reforça que o Projeto Básico deve ser entregue em até 30 dias após a 
publicação da Portaria.

Recentemente, o diretor-executivo da instituição, José Lopes Hott Júnior, fez previsões 
sobre o novo certame em suas redes sociais. Segundo ele, esforços estão sendo feitos 
para que o edital saia ainda em 2020.

“A PRF trabalha para soltar o edital ainda este ano, mas pode ser que saia em 2021. Tudo 
depende da autorização do pedido” explicou Hott no Instagram.

Situação Atual

A autorização para o novo concurso PRF, da Polícia Rodoviária Federal, deve sair em 
breve. A informação foi confirmada pelo presidente durante live nas redes sociais.

A Comissão do novo concurso PRF está oficialmente formada. 

Se analisarmos o documento com atenção, a comissão é EXCLUSIVA para o cargo de 
Policial Rodoviário Federal, o que não exclui a possível formação de uma comissão 
exclusiva para o cargo de Agente Administrativo, de nível médio.

O certame poderá ocorrer ainda em 2020, de acordo com o Diretor Executivo da PRF, José 
Hott. Segundo ele, esforços estão sendo feitos para que o edital saia ainda este ano.

Cargos Previstos

Lembrando que 2.772 vagas foram solicitadas para o novo concurso da Polícia Rodoviária 
Federal, informação confirmada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. De acordo 
com a pasta, as 2.772 vagas serão distribuídas para os seguintes cargos:

• 2.634 vagas para Policial Rodoviário Federal



• 138 vagas para Agente Administrativo

A nova solicitação que a PRF fez ao Ministério da Economia está de acordo com a 
intenção de abrir novos concursos públicos anualmente, visando diminuir a defasagem de 
servidores. Vale recordar que todos os 1.609 aprovados no último concurso PRF tiveram 
sua nomeação autorizada.

Etapas do Concurso

O concurso PRF foi composto de duas etapas, sendo a primeira com várias fases:

1ª etapa:

• Prova objetiva e Discursiva
• Exame de capacidade física
• Avaliação de Saúde
• Avaliação psicológica
• Avaliação de títulos
• Investigação Social

2ª etapa:

• Curso de Formação Profissional.

A última prova objetiva teve um total de 120 questões, no estilo tradicional do CESPE/
Cebraspe, “certo ou errado”. A distribuição ocorreu da seguinte forma:

Disciplina Questões

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico-Matemático

Informática

Noções de Física

Ética no Serviço Público

Geopolítica Brasileira

História da PRF

Legislação de Trânsito

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Penal

Noções de Direito Processual Penal

Legislação Especial

Direitos Humanos e Cidadania

TOTAL

20

8

6

6

4

4

2

40

5

5

6

4

5

5

120



11. Concurso PM TO

Escopo Geral

Oportunidades são para cargos de nível médio no Concurso PM TO 2020.

A assessoria de imprensa da Polícia Militar do Tocantins, por meio do major Cleber Levy, 
apresentou novidades sobre os requisitos e o andamento dos preparativos para o novo 
concurso PM TO.

Nas redes sociais, Levy lembrou que a idade máxima permitida, já no ato de inscrição para 
ingresso na corporação, agora é de 32 anos.

Além disso, esclareceu que o processo para a devolução da taxa de inscrição do último 
certame, que foi cancelado, ainda não foi iniciado, já que a instituição aguarda as listas da 
empresa que estava responsável pela organização.

Ao todo, o certame ofertará 1.000 oportunidades para o cargo de soldado, de nível 
médio, sendo 950 para soldado e 50 para soldado músico. Das 950 vagas previstas, 95 
(10%) serão destinadas a candidatas do sexo feminino. Sendo assim, PM TO também se 
consagram como um dos principais concursos 2020.

O certame está em fase de escolha da banca e, de acordo com a assessoria, empresas de 
renome já apresentaram as propostas. A escolha será feita via dispensa de licitação e a 
assinatura do contrato está prevista para ocorrer em breve.

Por fim, foi informado que apesar de estudos estarem sendo feitos, não há previsão para 
o concurso PM TO para o cargo de Oficial.

Situação Atual

Após um mês sem notícias, a assessoria de imprensa da Polícia Militar do Tocantins voltou 
a falar sobre o próximo concurso da instituição. Por meio das redes sociais, o major Cleber 
Levy falou desde a idade máxima para ingresso, até a expectativa para apresentar a banca 
escolhida do concurso.

Recentemente, o secretário-chefe da Casa Civil, Rolf Vidal, já havia informado que a banca 
escolhida seria de ‘renome e credibilidade’, visando oferecer maior segurança e transparência 
para sociedade, corporação e inscritos.

Diferentemente do certame anulado em 2018 (confira abaixo), que ofertava 1.040 
oportunidades, o próximo concurso da Polícia Militar do Tocantins (PM TO) ofertará 1.000 
vagas, sendo muito aguardado pelos concurseiros do estado.

Cargos Previstos

Foi publicada uma portaria, em 21 de agosto, alterando a presidência da comissão 
responsável pela organização do certame que prevê cargos para Soldado e Oficial.



A previsão é que sejam ofertadas as mesmas vagas do último edital, mas ainda não houve 
divulgação.

Com edital publicado em janeiro de 2018, o Concurso da Polícia Militar do Estado do 
Tocantins, com oferta de 1.040 vagas, foi oficialmente anulado em setembro de 2019.

A decisão de rescindir o contrato com a banca AOC, organizadora do certame, foi 
publicada no Diário Oficial do Tocantins em 16 de abril.

O motivo do cancelamento foi a comprovação de fraude na realização da prova objetiva 
no município de Arraias, no dia 11 de março do ano passado.

Segundo as investigações, um envelope de provas foi previamente cortado em uma das 
salas na qual o concurso público estava sendo realizado.

Durante uma coletiva de imprensa com a presença do então secretário de Estado da 
Comunicação, João Neto, e dos membros da comissão organizadora do certame, o 
Secretário afirmou que a AOCP não cumpriu o contrato:

“A empresa incorreu no descumprimento de cláusulas contratuais, que envolvia a 
segurança dos envelopes e a quebra de sigilo, por conta disso, houve a decisão pela 
rescisão do contrato e, consequentemente, pelo cancelamento do concurso”, disse o 
secretário.

Afirmou na época que a PM TO iniciaria um estudo para verificar a quantidade de vagas 
necessárias para seu quadro e a possibilidade orçamentária para novas contratações. Caso 
fosse possível, uma nova comissão e um novo Termo de Referência seriam montados para 
a contratação da empresa organizadora.

Vagas PM TO

Etapas do Concurso

O concurso seria composto por cinco etapas, sendo elas:

• Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha e Dissertativa (eliminatório e classificatório);
• Exame de capacidade física (eliminatório);
• Avaliação psicológica (eliminatório);
• Avaliação médica e odontológica (eliminatório);
• Investigação social (eliminatório);



12. Concurso ALESC

Escopo Geral

Após dez anos, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina planeja realizar um novo 
concurso Alesc. O presidente da Casa, em reunião no dia 11 de julho de 2019, autorizou 
a formação de uma comissão especial de trabalho para o levantamento das necessidades 
de cada setor. Será, na área legislativa, um dos principais concursos 2020.

Agora, em 2020, esse grupo de trabalho foi definido e o levantamento de informações 
para a realização do novo certame já está em desenvolvimento.

Acompanhe neste artigo mais informações sobre a reunião e já comece a estudar para o 
concurso Alesc, também trazemos informações do último certame.

Situação Atual

O Presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Júlio Garcia, realizou uma reunião, 
em 11 de julho de 2019, com o Sindicato dos Servidores e Associação de Funcionários 
do órgão. As pautas discutidas foram sobre um novo concurso público, reenquadramento 
funcional e impacto da reforma da previdência.

Na reunião, os servidores reforçaram a necessidade de um novo concurso Alesc. Então, foi 
autorizado pelo Presidente a formação de uma comissão especial que fará um levantamento 
em cada setor para contabilizar a quantidade de cargos vagos como outras necessidades 
para a realização de um novo certame.

Agora, em 2020, esse grupo de trabalho foi definido e o levantamento de informações para 
a realização do novo certame já está em desenvolvimento.

Além disso, anteriormente ocorreu outro fato que indicou um futuro concurso para 
a Assembleia de Santa Catarina. Júlio Garcia, em resposta a um seguidor na sua conta 
oficial do Instagram, anunciou que o órgão estava realizando estudos para um novo edital. 
Segundo o presidente, o objetivo da pesquisa era saber da viabilização orçamentária para 
o certame.

De acordo com o Sindicato de servidores da ALESC, no quadro de evolução de funcionários 
dos últimos 15 anos o efetivo caiu para menos da metade (348), enquanto o de comissionados 
e terceirizados quase dobrou, somando 1.047.

Cargos Previstos

Vagas ALESC – principais concursos 2020 área legislativa



Etapas do Concurso

Para o cargo de Analista Legislativo:
1ª etapa: Prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório.
2ª etapa: Prova de títulos, de caráter classificatório.

Para o cargo de Técnico Legislativo:
Etapa única: Prova escrita de caráter eliminatório e classificatório.

Prova objetiva

A prova escrita compreendeu o exame de habilidades e de conhecimentos, constando de 
50 questões objetivas, com 5 alternativas cada. A prova foi realizada em uma única etapa 
com a duração de 4 horas.

• Analista Legislativo – Analista de Sistema:
 a) Conhecimentos Gerais:
  - Língua Portuguesa - 10 questões
  - Aspectos históricos, geográficos, econômicos, sociais - 10 questões
 b) Conhecimentos Específicos - 30 questões

• Analista Legislativo – Jornalista:
 a) Conhecimentos Gerais:
  - Língua Portuguesa - 10 questões
  - Noções de Direito - 10 questões
 b) Conhecimentos Específicos - 30 questões

• Técnico Legislativo:
 a) Conhecimentos Gerais:
  Língua Portuguesa - 10 questões
  Estudos sociais - 10 questões
 b) Conhecimentos Específicos - 30 questões



13. Concurso Senado Federal

Escopo Geral

Concurso Senado Federal terá 40 vagas e edital em breve. Será um dos principais 
concursos 2020.

Um novo edital do concurso Senado Federal está cada vez mais próximo de ser publicado! 
Isso porque foi publicado o Projeto Básico Simplificado do edital, com as principais 
informações acerca do próximo certame do órgão.

O documento reitera que a escolha da banca organizadora, que conta com as finalistas 
Cebraspe, Idecan e FGV, será realizada via dispensa de licitação. Além disso, informa 
que o certame será constituído pelas seguintes etapas:

1. Prova Objetiva;
2. Prova Discursiva;
3. Prova Prática, para Analista Legislativo – Registro e Redação Parlamentar;
4. Exame de Sanidade Física e Mental;
5. Teste de Aptidão Física;
6. Exame Psicotécnico;
7. Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social, para Policial Legislativo;
8. Prova Oral, para Advogado;
9. Prova de Títulos, para todos os cargos.

As provas objetivas, do tipo CERTO ou ERRADO, serão constituídas por 200 questões. 
As disciplinas por cargo você confere NESTE ARTIGO!

O documento informa, também, o valor máximo das taxas de inscrição por cargo, 
sendo R$ 334,61 para Advogado, R$ 258,97 para Analista Legislativo e R$ 194,27 
para Técnico Legislativo.

Situação Atual

O Projeto Básico do concurso Senado Federal foi publicado, com diversos detalhes em 
relação ao edital do certame. Confira abaixo a íntegra do documento:

Projeto Básico – Senado Federal 

Recentemente, em resposta ao jornalismo do Estratégia Concursos, a assessoria de imprensa 
do Senado Federal confirmou que das oito empresas que disputaram a organização do 
concurso Senado Federal, três foram habilitadas.

Após análise dos requisitos jurídicos, técnicos, econômico-financeiros e de regularidade 
fiscal e trabalhista, sendo Cebraspe, Idecan e FGV.

Além disso, informou que para a assinatura do contrato serão observadas as normas 
procedimentais estabelecidas pelo Ato da Diretoria-Geral nº 9/2015, e a assinatura do 
contrato somente ocorrerá após a deliberação das autoridades competentes. Considerando 



a crise de saúde pública atual e o rito procedimental para formalização do contrato, não 
há previsão para publicação do Edital de Abertura.

Vale lembrar que, em dezembro de 2019, a comissão organizadora do concurso Senado 
Federal realizou uma Audiência Pública para discutir a elaboração do projeto básico do 
certame.

A audiência teve como objetivo colher subsídios técnicos para o termo de referência da 
licitação que visa contratar a banca do concurso.

Cargos Previstos

Com 40 vagas para cargos de Nível Médio e Superior o Concurso Senado visa o 
preenchimento de vagas imediatas e cadastro de reserva e terá oportunidades para 
Técnico Legislativo (Policial Legislativo), Advogado e Analista Legislativo. Confira a 
distribuição do concurso Senado:

• Técnico Legislativo, Nível II, padrão 21, na especialidade Policial Legislativo, com 
requisito de escolaridade de nível médio: 24 vagas;

• Advogado, Nível III, padrão 41, na especialidade Advocacia, com requisito de 
escolaridade de nível superior: 4 vagas;

• Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Administração, com requisito 
de escolaridade de nível superior: 2 vagas;

• Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Arquivologia, com requisito 
de escolaridade de nível superior: 1 vaga;

• Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Assistência Social, com 
requisito de escolaridade de nível superior: 1 vaga;

• Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Contabilidade, com requisito 
de escolaridade de nível superior: 1 (uma) vaga;

• Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Enfermagem, com requisito 
de escolaridade de nível superior: 1 vaga;

• Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Informática Legislativa, com 
requisito de escolaridade de nível superior: 1 vaga;

• Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Processo Legislativo, com 
requisito de escolaridade de nível superior: 2 vagas;

• Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Registro e Redação 
Parlamentar, com requisito de escolaridade de nível superior: 1 vaga;

• Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Engenharia do Trabalho, 
com requisito de escolaridade de nível superior: 1 vaga;

• Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Engenharia Eletrônica e 
Telecomunicações, com requisito de escolaridade de nível superior: 1 vaga.

Veja, o quantitativo de cargos vagos:

Cargos Vagos Senado – principais concursos 2020



Etapas do Concurso

O novo concurso Senado Federal será constituído pelas seguintes etapas:

1. Prova Objetiva;
2. Prova Discursiva;
3. Prova Prática, para Analista Legislativo – Registro e Redação Parlamentar;
4. Exame de Sanidade Física e Mental,  Teste de Aptidão Física, Exame Psicotécnico 

e Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social,  para Policial Legislativo;
5. Prova Oral, para Advogado;
6. Prova de Títulos, para todos os cargos.

A prova oral para o cargo de Advogado, aplicada aos candidatos
aprovados na prova discursiva, contemplará conhecimentos gerais e específicos 
distribuídos em quatro blocos de disciplinas:

I. Direito Constitucional e Direito Digital;
II. Direito Administrativo – Geral, Direito Administrativo – Licitações e Contratos e Direito 

Administrativo – Legislação de Pessoal Civil;
III. Direito Civil e Direito Processual Civil;
IV. Direito Penal e Direito Processual Penal.



14. Concurso PM AM

Escopo Geral

O Governador do Estado, Wilson Lima, afirmou que haverá um novo concurso PM AM 
em 2021. A informação foi dada durante a inauguração do Departamento de Repressão 
ao Crime Organizado (DRCO) em fevereiro. Contudo, devemos nos preparar com 
antecedência, fazendo com que, por mais que a previsão seja em 2021, o concurso PM 
AM se enquadre entre os principais concursos 2020.

O novo certame deve ofertar 681 vagas e já tem comissão formada. A distribuição de 
vagas será para os postos de Oficial combatente, Oficial de Saúde, Cabo especialista e 
Soldado combatente.

Situação Atual

Em setembro de 2018, foi publicado no Diário Oficial do Estado, um decreto que oficializa 
a distribuição de vagas para os próximos concursos da área de segurança. Ao todo, serão 
ofertadas 681 vagas para o concurso PM AM, de nível médio e superior de formação.

O documento foi publicado para retificar a distribuição das vagas divulgada em abril do 
mesmo ano. A diferença está no cargo de Agente Penitenciário, que foi cortado na última 
versão do decreto.

Cargos Previstos

Os cargos e vagas a serem ofertados ao concurso PM AM ficou assim:

• Oficial Combatente – Aluno Oficial Combatente: 20
• Oficial de Saúde – Aluno Oficial de Saúde: 20
• Cabo Especialista Músico – Aluno Cabo: 20
• Cabo Especialista de Saúde – Aluno Cabo: 20
• Soldado Combatente – Aluno Soldado: 601

Para ingressar na área de segurança e poder participar do concurso PM AM, é necessário 
obedecer a alguns requisitos, que são:

• Ter idade entre 18 a 28 anos (no caso para Oficial de Saúde, o máximo é 35 anos)
• Possuir atura mínima de 1,65 (sexo masculino) e 1,60 (sexo feminino)
• Possuir CNH, no mínimo, na categoria B
• Formação de nível médio, técnico e superior (a depender dos cargos)

Cargos Previstos

A seleção para o certame contou com as seguintes etapas:

• 1ª – Prova objetiva
• 2ª – Inspeção de saúde
• 3ª – Teste de aptidão física
• 4ª – Avaliação psicológica

• 5ª – Apresentação de documentos
• 6ª – Curso de formação
• 7ª – Investigação social



15. Concursos Bombeiros MG

Escopo Geral

Concurseiros temos uma ótima notícia e está, também, entre os principais concursos 
2020! O Corpo de Bombeiros do estado de Minas Gerais (concurso Bombeiros MG) teve 
a empresa organizadora de seu próximo concurso para Oficial definida.

A escolhida é a Fundep (Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa), confirmada via 
dispensa de licitação publicada no dia 16 de abril de 2020.

Cargos Previstos

O certame irá ofertar 40 vagas, sendo distribuídas da seguinte maneira: Quadro de Oficiais 
do Corpo de Bombeiros Militar (30) e Quadro de Oficiais de Saúde (10), de níveis médio e 
superior, respectivamente.

Outro edital do concurso Bombeiros MG está em fase de elaboração, para o cargo de 
Soldado, com previsão de 500 vagas. A autorização do concurso Bombeiros MG para 
Soldado ocorreu em janeiro de 2020.

Etapas do Concurso

O concurso foi constituído por regido 4 etapas de caráter eliminatório e classificatório, 
conforme os itens a seguir:

1ª etapa:

• Prova objetiva
• Prova de redação

As provas da primeira fase aconteceram nas seguintes cidades: Belo Horizonte, Divinópolis, 
Juiz de Fora, Montes Claros, Poços de Caldas, Varginha, Governador Valadares, Uberaba, 
Uberlândia.

2ª etapa:

• Exames Médicos Preliminares e Complementares
• Teste Psicológico
• Prova teórico/prática*

3ª etapa:

Teste de Capacitação Física
Habilidades Natatórias

4ª etapa:

Exame toxicológico

Obs.: *(Específica para as especialidades de Motomecanização, Saúde e Comunicações)



16. Concurso Detran ES

Escopo Geral

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o ano de 2020 no Espírito Santo já foi 
publicado e prevê a realização de concurso público e processo seletivo para o Departamento 
de Trânsito do Estado – DETRAN ES.

Visando o planejamento e distribuição do orçamento do estado nas diversas áreas 
da administração, o PLOA será apreciado e votado na Assembleia Legislativa.

Vale lembrar que o Concurso Detran ES já está com comissão formada e deve ofertar 
94 vagas, distribuídas entre os cargos de Assistente de Trânsito e Analista de Trânsito. 
Sendo assim, o concurso DETRAN ES se enquadra entre os principais concursos 2020.

Este é um dos concursos mais esperado pelos concurseiros e, pensando nisso, nós 
do Estratégia Concursos preparamos um material bem didático para sanar todas as dúvidas 
de vocês.

Situação Atual

O concurso público do Detran do Espírito Santo está previsto no Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (PLOA) para 2020. Vale ressaltar que por se tratar de um Projeto de Lei, ainda será 
votado, para então ser sancionado.

Em abril do ano passado, a Lei Complementar Nº 890 alterou a nomenclatura dos 
cargos de Assistente Técnico de Trânsito e Técnico Superior, que passaram a se chamar, 
respectivamente, Assistente de Trânsito e Analista de Trânsito.

O Detran do Espírito Santo está há 9 anos sem realizar um novo certame, o último concurso 
Detran ES foi em 2010, portanto, muitas aposentadorias já aconteceram, resultando em 
mais cargos vagos do que os autorizados pela comissão.

Cargos Previstos

O concurso Detran ES já possui comissão formada e deve ofertar 94 vagas, sendo 80 para 
Assistente de Trânsito (nível médio) e 14 para Analista de Trânsito (superior).

A comissão organizadora do concurso do Departamento de Trânsito do Espírito Santo, 
o concurso Detran ES, foi formada e são previstas, no total, 94 vagas. Os cargos a serem 
ofertados no próximo certame são os mesmos do último edital.

Etapas do Concurso

O concurso Detran ES aplicou, para ambos os cargos, provas objetivas de conhecimentos 
básico e específicos, porém, para Técnico Superior houveram mais duas etapas, veja os 
detalhes abaixo:

Nível superior

Os candidatos interessados no cargo de Técnico Superior foram submetidos a provas 



objetivas, discursivas e avaliação de títulos. As questões da prova objetiva foram distribuídas 
entre Conhecimentos Básicos (50 questões) e Específicos (70 questões).

O tempo limite para realização das provas foi de 4 horas e 30 minutos.

Conhecimentos básicos

• Língua Portuguesa
• Informática
• Raciocínio Lógico
• Administração Pública
• Legislação de Trânsito

Nível médio

Para os cargos de nível médio do concurso Detran ES foram aplicadas provas objetivas de 
caráter classificatório e eliminatório, com uma duração total de três horas e meia. Ao todo 
a prova continha 120 questões, divididas entre Conhecimentos Básicos (50 questões) e 
Específicos (70 questões).

Conhecimentos básicos:

• Língua Portuguesa
• Informática
• Raciocínio Lógico

Conhecimentos específicos:

• Administração Pública
• Legislação de Trânsito



17. Concurso TJ RJ

Escopo Geral

Embora tenha determinado o contingenciamento de 551 cargos efetivos vagos a partir de 
2017, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou que a realização do concurso para 
servidores segue mantida.

A decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de julho e visa compensar o 
aumento dos gastos com auxílio creche, educação, alimentação e locomoção dos servidores 
do TJ RJ.

Foram contingenciados 341 cargos de Analistas Judiciários e 210 de Técnicos Judiciários, 
vagos a partir de 1º de setembro de 2017. O órgão tem hoje 3.938 cargos vagos, dos quais 
3.009 são se Analista e 929 de Técnico.

O edital do concurso TJ RJ irá reabrir inscrições neste semestre e oferece 160 vagas 
imediatas, sendo 85 para Técnico Judiciário de nível médio e 75 vagas para analista Judiciário 
de nível superior. Portanto, na área jurídica, será um dos principais concursos 2020.

Neste artigo, você fica por dentro de todas as informações do concurso TJ RJ, referentes 
a servidores.

Situação Atual

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (concurso TJ RJ) divulgou o Plano de Retorno 
às Atividades Presenciais. A retomada gradual começou a ser implementada no dia 29 
de junho.

A medida deve significar, no longo prazo, a retomada das atividades do concurso para 
servidores, suspenso em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). A presidência 
da corte pretende reabrir as inscrições do concurso já no 2º semestre.

As inscrições já efetuadas para o concurso seguem válidas. Com a reabertura do certame 
será reaberto também o prazo de pagamento.

O órgão irá elaborar um novo cronograma para os candidatos que já se inscreveram, 
mas não conseguiram efetuar o pagamento da taxa de inscrição e para aqueles que 
não conseguiram se inscrever. Irá também decidir uma nova data para a realização 
da prova objetiva.



Cargos Previstos

Etapas do Concurso

O concurso TJ-RJ será composto de:

• Prova Objetiva (todos os cargos);
• Prova Discursiva (todos os cargos);
• Avaliação de títulos (Cargos de Analista Judiciário).

Cargos Vagas Escolaridade

Técnico de Atividade Judiciária 
Sem especialidade

Analista Judiciário
Sem especialidade

Analista Judiciário
Grupo: Gestão
Especialidade: Contador

Analista Judiciário
Grupo: Judicial
Especialidade: Execução de Mandados

Analista Judiciário
Grupo: Judicial – Especialidade: Comissário de Justiça
da Infância, da Juventude e do Idoso

Analista Judiciário
Grupo: Assistencial
Especialidade: Psicólogo

Analista Judiciário
Grupo: Assistente Social

Analista Judiciário
Grupo: Assistencial
Especialidade: Médico

Analista Judiciário 
Grupo: Assistencial
Especialidade: Médico Psiquiatra

Analista Judiciário
Grupo: Tecnologia da Informação
Especialidade: Analista de Infraestrutura TIC

Analista Judiciário
Grupo: Tecnologia da Informação
Especialidade: Analista de Segurança da Informação

Analista Judiciário
Grupo: Tecnologia da Informação
Especialidade: Analista de Sistemas

Analista Judiciário
Grupo: Tecnologia da Informação
Especialidade: Analista de Negócios

Analista Judiciário
Grupo: Tecnologia da Informação
Especialidade: Analista de Projetos

Analista Judiciário
Grupo: Tecnologia da Informação
Especialidade: Analista de Gestão de TIC

85 Nível Médio

31 Nível Superior

2 Nível Superior

5 Nível Superior

5 Nível Superior

5 Nível Superior

6 Nível Superior

1 Nível Superior

1 Nível Superior

2 Nível Superior

2 Nível Superior

2 Nível Superior

2 Nível Superior

1 Nível Superior

10 Nível Superior

Concurso TJ RJ: quadro de vagas do concurso.



18. Concurso TJ TO

Escopo Geral

Após dez meses suspenso, o Concurso TJ TO deve ser retomado em breve. Isso porque o 
Tribunal de Contas do Estado decidiu que a contratação da empresa Cebraspe é legal.

E no dia 18 de março de 2020 saiu mais uma novidade! A publicação da Portaria 491, 
publicada no mesmo dia, designou o servidor José Ribamar Sousa da Silva como Secretário 
da Comissão de Seleção e Treinamento do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
Logo, mais uma excelente oportunidade entre os principais concursos 2020.

À Comissão de Seleção e Treinamento compete, dentre outras atribuições, velar pelo 
preenchimento das vagas existentes nos quadros da magistratura e dos servidores do Poder 
Judiciário; organizar concursos, bem como critérios de realização, editais, regulamentos e 
cronogramas.

Ao longo deste artigo você confere mais detalhes sobre o caso, além de um material 
completo e organizado para esclarecer suas dúvidas.

Situação Atual

Em janeiro de 2019 foi publicado no Boletim Oficial do Tribunal de Contas do Tocantins, a 
resolução que aprova a contratação da banca Cespe/Cebraspe para organizar o concurso 
TJ TO, que estava suspenso desde agosto de 2018.

Segundo o documento, não há evidências concretas acerca da existência de danos 
na contratação da empresa. Agora, a expectativa é que as vagas se ajustem às atuais 
necessidade e possibilidade orçamentária do Poder Judiciário do Tocantins.

Cargos Previstos

O Tribunal de Justiça do Tocantins já havia divulgado o quantitativo de vagas que seriam 
ofertadas no concurso TJ TO: 30 vagas mais cadastro de reserva para os cargos de Analista 
Judiciário (nível superior), Oficial de Justiça Avaliador e Técnico Judiciário (nível superior na 
área de atuação) conforme tabela abaixo:



Analista Judiciário de 2ª instância

Oficial de Justiça Avaliador de 2ª instância

Área de atuação Vagas

Direito

Administração

Ciências da Computação

Serviço Social

Ciências Contábeis

Arquitetura

Pedagogia

Engenharia Civil

Engenharia Elétrica

Estatística

Psicologia

Medicina (Cardiologia)

Medicina (Clínica Médica)

Medicina (Ortopedia)

Medicina (Psiquiatria)

Enfermagem

Fisioterapia

01 + CR

CR

01 + CR

01 + CR

01 + CR

01 + CR

01 + CR

01 + CR

01 + CR

01 + CR

01 + CR

CR

CR

CR

CR

CR

CR

Área de atuação Vagas

Apoio Judiciário e Administrativo

Informática

Programador de Computadores

Técnico de Enfermagem

12 + CR

CR

08 + CR

CR

Área de atuação Vagas

Direito CR

Técnico Judiciário de 2ª instância



Etapas do Concurso

Nível Superior

• Prova objetiva (eliminatório e classificatório) 

Conhecimentos básicos (20 questões):

• Língua Portuguesa 
• Raciocínio Lógico 
• Noções de Direito 
• Conhecimentos Gerais 
• Noções de Informática 

Conhecimentos específicos  (30 questões) :

• Prova discursiva (eliminatório e classificatório) 
• Prova de títulos (classificatório) 
• Prova Prática de digitação para os candidatos ao cargo de TJ
• Escrivão e Técnico Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador (eliminatório)

Nível Médio

• Prova objetiva (eliminatório e classificatório) 

Conhecimentos básicos (20 questões): 

• Língua Portuguesa 
• Matemática 
• Noções de Direito 
• Conhecimentos Gerais 
• Noções de Informática 

Conhecimentos específicos (30 questões) :

• Prova discursiva (eliminatório e classificatório) Prova de títulos (classificatório) 
• Prova Prática de digitação para os cargos de Assistente Técnico – Assistente 

à Editoração, TJ – Atendente Judiciário, TJ – Escrevente e TJ -Porteiro de Auditório/
Depositário (eliminatório)

Nível Fundamental

• Prova objetiva (eliminatório e classificatório) 

Conhecimentos básicos (50 questões): 

• Língua Portuguesa 
• Matemática 
• Noções de Direito 
• Conhecimentos Gerais 



19. Concurso TJ SP

Escopo Geral

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a suspensão da validade dos editais do 
concurso TJ SP para as comarcas da Capital e do Interior. O despacho que determina a 
medida foi publicado no Diário da Justiça paulista.

Com a medida, fica suspensa a partir de 28 de maio a validade dos editais publicados em 
31/03 e 19/12/2017, com vagas para Escrevente Técnico Judiciário. Os prazos só voltam a 
correr após o término do estado de calamidade pública, decretado até 31 de dezembro de 
2020.

O edital da Capital e Campinas, que venceria originalmente em 10 de dezembro, terá cerca 
de 6 meses de validade a partir de 1º de janeiro de 2021. Já o concurso para as comarcas 
do interior terá sua validade estendida até outubro do próximo ano.

Neste artigo você encontra um Guia Completo para o Concurso TJ SP Escrevente, 
com informações diversas para não perder nada sobre as provas, os dados do cargo 
e muito mais.

Situação Atual

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJ SP publicou a Portaria n.º 9.904/2020, 
na qual prorrogou os Planos de Contingenciamento de Despesas n.º 1 e n.º 2 para o dia 31 
de outubro.

Os planos tinham vigência até 31 de julho, porém, devido às “projeções de severa crise 
econômica no país, por força da epidemia de Covid-19”, o tribunal optou pela prorrogação.

Segundo o TJ SP, até o momento os planos de contingenciamento “não foram suficientes 
para afastar o risco de encerramento do exercício em novo déficit orçamentário, assim 
como de extrapolação do limite de despesas de pessoal e sociais preconizado pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal“.

O plano prevê a suspensão de nomeações, de concursos em curso, revisão de contratos, 
suspensão de novos contratos de estágio, redução do quadro de terceirizados, 
contingenciamento de compras de materiais, suspensão de viagens e pagamentos 
de diárias.

Estas medidas foram tomadas por causa da preocupação que o órgão tem de não conseguir 
arrecadar recursos financeiros durante o período de quarentena decretada pelo governador 
do Estado, fazendo com que o TJ SP não consiga arcar com as despesas.

Atualmente o TJ SP é o maior Tribunal de Justiça do País, com 2.709 magistrados e 68.852 
servidores, de acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ.



Cargos Vagos

Segundo dados disponíveis no Portal da Transparência, com referência em abril de 2020 a 
quantidade de cargos pode ser percebida na listagem abaixo:

• Previstos: 35.186
• Ocupados Estáveis: 29.836
• Ocupados Não-Estáveis: 0
• Vagos: 5.350

Etapas do Concurso

O concurso TJ SP foi composto por duas etapas:

• 1ª etapa: Prova objetiva (eliminatória e classificatória);
• 2ª etapa: Prova prática de digitação (eliminatória e classificatória).

Provas objetivas do concurso TJ SP

Duração:

A duração das provas objetivas foi de 5 horas, acontecendo na sede da RAJ.

Características:

As provas objetivas contaram com 100 questões de múltipla escolha, sendo divididas 
em 3 blocos:

• Blocos I e II – de caráter classificatório e eliminatório;
• Bloco III – de caráter classificatório.

Prova prática do concurso TJ SP

A prova prática, de caráter eliminatório, buscou verificar os conhecimentos e habilidades 
dos candidatos, utilizando o editor de texto em microcomputador do tipo PC, em ambiente 
gráfico Microsoft Windows. Os candidatos que tiveram nota igual ou superior a 5 pontos 
foram considerados aptos.

Ela foi dividida em 2 atividades:

• Formatação de um texto pré-estabelecido: pontuação máxima de 2 pontos;
• Digitação de um texto: pontuação máxima de 8 pontos.



20. Concurso MP PA

Escopo Geral

O Ministério Público do Pará anunciou que deve publicar o edital de seu novo concurso 
público para servidores até o fim do 2º semestre e será um dos principais concursos 2020. 
Em nota publicada no portal oficial do órgão, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado 
confirmou que já iniciou a escolha da banca do concurso MP PA.

As vagas serão para cargos de servidores de nível médio. A previsão é que o edital seja 
lançado no segundo semestre de 2020. O contrato anterior firmado com uma empresa 
local por meio de licitação, perdeu a vigência em fevereiro de 2020.

E, em função das medidas de contenção de gastos instituídas pelo órgão, decorrentes 
da pandemia de Covid-19, o concurso MP PA, que visava ofertar 15 vagas para Auxiliar 
de Administração seria reprogramado.

O Procurador-Geral, recentemente, havia desconstituído a comissão do VI concurso MP PA 
por rescisão unilateral do contrato com o CETAP, antiga banca organizadora do certame.

A rescisão se deu após a 2ª Vara Federal Cível de Belém decretar o bloqueio de cerca de 
95% dos ativos da organizadora, em virtude de suspeitas de desvios de recursos públicos.

O Ministério Público do Estado do Pará já havia também informado nossa equipe 
de jornalismo que estudava realizar novos concursos, levando em conta as prioridades a 
serem resolvidas.

Situação Atual

Após encerrar o contrato com o CETAP, o Ministério Público do Estado do Pará (MP PA), 
deverá realizar novo processo licitatório para contratar nova banca organizadora do certame 
de nível médio. Serão usadas, como base, as regras de contenção de gastos instituídas pelo 
órgão, em decorrência da pandemia de Covid-19.

O concurso MP PA ofertará 15 vagas, além da formação de cadastro de reserva para Auxiliar 
Administrativo. De acordo com dados colhidos no Portal da Transparência do Ministério 
Público do Pará, em maio de 2020, dos 515 cargos existentes, 67 estão vagos.

Estima-se um contingente de aproximadamente 35.000 candidatos concorrendo 
no concurso público, podendo o quantitativo final, apurado no encerramento das inscrições, 
ser superior ou inferior a essa estimativa.

Além disso, o MP PA confirmou também a realização de novo concurso para o cargo de 
Promotor de Justiça Substituto, a fim de ampliar os serviços oferecidos pela instituição em 
todo o Estado, garantindo o acesso da população aos seus direitos.

Cargos Previstos

O projeto básico anteriormente previsto para o certame, detalhou as vagas que devem ser 
providas no concurso MP PA. São previstas 15 vagas, acrescidas da formação de cadastro 



de reserva, lotadas em várias regiões do Pará:

Regiões administrativas:

• Belém I: 1 vaga + CR
• Belém II: 1 vaga + CR
• Nordeste I: 1 vaga + CR
• Nordeste II: 1 vaga + CR
• Nordeste III: 1 vaga + CR
• Tocantins: 1 vaga + CR
• Marajó I: 1 vaga + CR
• Marajó II: 1 vaga + CR
• Sudeste I: 1 vaga + CR
• Sudeste II: 1 vaga + CR
• Sudeste III: 1 vaga + CR
• Sudeste IV: 1 vaga + CR
• Sudoeste I: 1 vaga + CR
• Sudoeste II: 1 vaga + CR
• Baixo Amazonas: 1 + CR

Etapas do Concurso

O certame do MP PA deve ser organizado em uma única fase e composta por uma prova objetiva 
e uma redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A prova objetiva será composta 
de 70 questões, sendo 30 de conhecimentos gerais e 40 de conhecimentos específicos.

Somente serão corrigidas as provas discursivas dos 500 candidatos melhores classificados 
de cada Região Administrativa, desde que alcancem nota igual ou superior:

1. a 60% das questões da prova de conhecimentos gerais; e
2. a 60% das questões da prova de conhecimentos específicos.

Disciplinas cobradas no concurso MP PA

Conhecimentos gerais

• Língua Portuguesa
• Noções de Informática
• Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da Administração Direta, das Autarquias e 

das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei 5.810/1994 e alterações posteriores)
• Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará (Lei Complementar 057/2006)

Conhecimentos específicos

• Noções de Administração Pública
• Noções de Direito Constitucional
• Noções de Direito Administrativo
• Noções de Direito Civil



Finalizando
E aí, curtiu a lista dos concursos de nível médio mais aguardados 

para 2020? Vai prestar algum?

Não desanime estrategista, todo o esforço valerá a pena.
O tempo irá passar, queira você ou não, goste você ou não.
E daqui há 1 ano, como você espera estar? Se lamentando

de não ter feito nada, ou orgulhoso de ter iniciado uma caminhada 
que irá lhe propiciar colher bons frutos durante toda a vida.

Quanto mais cedo você começar, mais oportunidades você irá 
aproveitar e, consequentemente, mais rápido irá passar.

Estratégia
Concursos
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