


Melhores Oportunidades de Concursos Nível Médio 

Empregos devastados, viagens canceladas, reuniões postergadas, vidas 

interrompidas. Esses foram apenas alguns dos efeitos da pandemia da COVID-

19 que tivemos no ano de 2020 e que nunca iremos esquecer. 

Centenas de decretos e leis municipais, estaduais e federais: cancela isso, volta 

aquilo, fique em casa, não vai ter festa, não vai ter aula, LC 173, concursos 

congelados... Espere aí, concursos congelados? 

Como assim, concursos congelados? Isso é impossível! Quem é o responsável 

pelo combate ao vírus e por assegurar que a economia não irá sucumbir e evitar 

que vire um caos absoluto? O governo, é claro! 

Mas quem é o governo? Não dá para pensar que o governo é formado por um 

grupinho de pessoas ali do alto escalão. Muito pelo contrário, o alto escalão é o 

responsável por estabelecer as normas e diretrizes, e não para executar as 

mesmas. São os executores que, de fato, fazem acontecer. 

Estamos chegando a uma conclusão: sem agentes executores, sem resultados. 

Mas, então, quem são esses agentes executores? Ora, os servidores públicos, 

é claro! 

Enquanto milhões de empresas quebram, outras triplicam, quadruplicam seu 

faturamento. E quem vai fiscalizar se essas empresas estão agindo 

corretamente e não estão se aproveitando da situação? Quem vai proteger a 

sociedade contra tumultos que eventualmente possam acontecer? Quem vai 

garantir que os comércios estão cumprindo com as normas de segurança? Quem 

vai estar na linha de frente dos hospitais públicos contra o vírus? A resposta é a 

mesma: os servidores públicos. 

Portanto, não há que se falar em congelamento de concursos, pelo menos em 

relação a áreas essenciais. Além disso, a realidade do passado não mudou. 

Ou seja, existem inúmeros órgãos públicos que já não possuem mais servidores 

na ativa, devido à aposentadoria em massa. Sendo assim, a necessidade de 

concurso é ainda maior. 

Então, Estrategista, fique bem calmo, porque os concursos nunca irão acabar. 

Inclusive, a tendência é que 2021 e 2022 sejam os anos com mais concursos e 



vagas da história! Se você deixar esta oportunidade passar em branco, 

provavelmente irá se arrepender para sempre. 

Quer saber as melhores oportunidades de concursos nível médio? Iremos 

mostrar agora!  
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CONCURSOS FEDERAIS 

1. PF 

Situação Atual 

O concurso da Polícia Federal está AUTORIZADO. A confirmação partiu do 

presidente Jair Bolsonaro. Serão ofertadas 2 mil vagas para a PF. A 



publicação da autorização no Diário Oficial da União (DOU) deverá ocorrer 

nos próximos dias. 

O Presidente confirmou a publicação do EDITAL apenas para o ano de 2021. 

“Está tudo acertado! No ano que vem, devemos ter dois concursos. 

Duas mil vagas para a Polícia Federal e duas mil vagas para a 

Polícia Rodoviária Federal. Eu tenho dito à equipe econômica que 

isso é investimento.” 

Circula na internet a informação que o novo concurso da Polícia Federal 

poderá não ter comissão formada para o acompanhamento das atividades. 

Se confirmada, a medida poderá conferir agilidade ao concurso, já que a 

Polícia Federal conta com um setor próprio de recrutamento e seleção, que 

poderá ser empregado para acompanhar o certame. 

Com isso, a corporação divulgou nas redes sociais a expectativa de que o 

edital seja publicado no mês de janeiro de 2021. 

Cargos Previstos – Agente Administrativo – Nível Médio 

O governo manifestou comprometimento com a melhoria dos indicadores de 

segurança pública e pretende zerar o deficit de cerca de cinco mil cargos na 

Polícia Federal até 2022. 

Para equacionar a falta de pessoal, a Polícia Federal também precisará 

realizar novos concursos para o seu quadro administrativo. 

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) defendeu a realização de um novo 

concurso para o cargo de Agente Administrativo, essencial para permitir que 

Agentes e Escrivães da PF se concentrem nas atividades de combate ao 

crime organizado. 

Segundo o vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado 

Sanderson: “A PF precisa de uma carreira administrativa própria. Não dá para 

conceber servidores de um ‘carreirão’ genérico tendo acesso às informações 

confidenciais hoje manejadas pelo PECPF”, declarou Sanderson, 

prometendo levar o caso até o conhecimento do ministro Paulo Guedes. 



Salário de Agente Administrativo da PF 

• Remuneração Inicial: R$4.746,16; 

• Remuneração Final: R$5.298,82. 

Etapas do Concurso 

Confira o cronograma estimado de execução do concurso público da Polícia 

Federal: 

• Assinatura do contrato com a banca: 23 de novembro de 2020; 

(ATRASADO) 

• Publicação do edital: 8 dezembro de 2020; 

• Provas objetivas e discursivas: 11 de abril de 2021; 

• Teste de Aptidão Física (TAF): 12 a 13 de junho de 2021; 

• Exame médico: 17 e 18 de julho de 2021; 

• Prova de digitação: 22 de agosto de 2021; 

• Avaliação psicológica: 26 de setembro de 2021; 

• Heteroidentificação: 31 de outubro de 2021; 

• Avaliação de títulos: 22 a 26 de novembro de 2021; 

• Resultado final: 21 de dezembro de 2021; 

• 1º Curso de Formação: janeiro de 2022; 

• 2º Curso de Formação: julho de 2022; 

• 3º Curso de Formação: janeiro de 2023; 

• 4º Curso de Formação: julho de 2023. 

Conheça nossos cursos para a PF. 

2. PRF 

Situação Atual 

Em novo vídeo, o diretor-executivo da Polícia Rodoviária Federal, José Hott, 

informou que os trâmites para a publicação da AUTORIZAÇÃO do concurso 

PRF já foram finalizados no Ministério da Economia. Com isso, o documento 

com a assinatura poderá publicado nos próximos dias e, após, no Diário 

Oficial da União (DOU). 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/1-pacote-completo-p-policia-federal-agente-com-videoaulas-2020/
https://www.instagram.com/p/CI5XWL6j8K-/


Recentemente, o diretor-executivo já havia previsto a publicação ‘com 

certeza’ para essa semana, o que não ocorreu. 

“Agora é só a assinatura do ministro [Paulo Guedes]. Ao longo 

desta semana com certeza teremos a tão esperada 

autorização para que a gente possa começar 2021 com o 

cronograma do certame correndo.” 

Além disso, Hott informou que já foi submetido à consultoria jurídica do 

Ministério da Justiça o projeto básico para a contratação da organizadora e 

que, tão logo saia a autorização, será iniciado o processo de escolha. 

Vale lembrar que, no dia 20 de novembro, o presidente Jair Bolsonaro 

também falou sobre as expectativas para o novo concurso PRF. De acordo 

com o presidente, a seleção com 2 mil vagas será realizada em 2021. 

“Está tudo acertado! No ano que vem, devemos ter dois concursos. 

Duas mil vagas para a Polícia Federal e duas mil vagas para a Polícia 

Rodoviária Federal. Eu tenho dito à equipe econômica que isso é 

investimento.” 

Cargos Previstos 

O diretor executivo respondeu sobre o quantitativo de vagas estimadas para 

o edital, que, segundo ele, deverá ofertar as 2 mil vagas já anunciadas pelo 

presidente da República, Jair Bolsonaro, e que todas as vagas deverão ser 

preenchidas até o final de 2022, podendo o número total ser maior do que o 

anunciado dependendo de aposentadorias e vacâncias que ocorram até lá. 

O Ministério da Justiça e Segurança Pública havia realizado a solicitação de 

2.772 vagas, sendo distribuídas da seguinte maneira: 

• 2.634 vagas para Policial Rodoviário Federal; e 

• 138 vagas para Agente Administrativo – Nível Médio. 

Veja quanto ganha um Agente Administrativo da PRF: 



 

Etapas do Concurso 

Fases do concurso PRF, segundo o diretor-executivo José Hott. Veja! 

• Provas Objetiva e Discursiva; 

• Avaliação de Títulos; 

• Teste de Aptidão Física (TAF); 

• Avaliação Psicológica; 

• Avaliação Biopsicossocial; 

• Avaliação de Saúde; 

• Investigação Social; e 

• Curso de Formação. 

Conheça nossos cursos para a PRF. 

3. Senado Federal 

Situação do Concurso 

Foi encaminhado ao Congresso Nacional, em 31 de agosto de 2020, o Projeto 

de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2021, com previsão de 40 vagas para o 

concurso Senado Federal. 

É sabido, porém, que o novo edital do órgão poderá demorar um pouco mais 

para ser publicado! Isso porque foi divulgada, no dia 26 de agosto, uma portaria 

revogando a criação da comissão organizadora do novo certame, ou seja, 

adiando o concurso por causa da pandemia da COVID-19. 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/prf-policial-rodoviario-federal/


Por outro lado, o Cebraspe, em nota divulgada à imprensa, confirmou, no mesmo 

dia, que será a BANCA organizadora do próximo concurso do órgão. A empresa 

informou que está pronta para tocar o certame em qualquer data definida pelo 

Senado, seja em 2020 ou 2021. 

Apesar de toda a movimentação gerada por estas notícias (revogação de 

comissão e escolha de banca), o órgão veio a público e divulgou uma nota oficial 

negando a contratação da comissão organizadora e afirmando que “quaisquer 

decisões sobre o futuro concurso serão tomadas quando houver instituição de 

nova comissão examinadora”. 

O Projeto Básico Simplificado do edital foi recentemente divulgado com as 

principais informações acerca do certame do órgão. Confira ao longo da 

matéria). 

Cargos Previstos 

Com 40 vagas para cargos de níveis médio e superior, o Concurso Senado 

Federal visa o preenchimento de vagas imediatas e cadastro de reserva, com 

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 vaga; 

https://www.cebraspe.org.br/concursos/


• 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. 

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; e 

6. Prova de Títulos, para todos os cargos. 

Conheça nossos cursos para o Senado Federal. 

4. IBGE 

Situação Atual 

No início de setembro, foi autorizada mais uma seleção temporária para o 

IBGE, com 6.500 vagas. 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/senado-federal-6/
https://dhg1h5j42swfq.cloudfront.net/2020/09/11110651/PORTARIA-Nº-20.388-DE-3-DE-SETEMBRO-DE-2020-PORTARIA-Nº-20.388-DE-3-DE-SETEMBRO-DE-2020-DOU-Imprensa-Nacional-1.pdf


Segundo informações do órgão, as oportunidades serão dispostas em dois 

editais, sendo um nacional (cargos 1 e 2) e outro regional, com lotação 

no Rio de Janeiro (cargos 3 e 4). 

Os contratos terão duração de até 1 ano, podendo ser prorrogados desde 

que devidamente justificados, com base nas necessidades de conclusão das 

atividades. 

Além disso, também foi confirmado que as bancas FGV e IDECAN estão 

entre as mais cotadas para organizar a seleção. 

O Instituto deseja que essa nova seleção ocorra o mais breve possível, mas 

possivelmente ficará para o primeiro trimestre de 2021. Isso porque, além do 

prazo para publicação do edital, muitos contratos terão suas validades 

encerradas no final de 2020. 

Cargos Previstos 

Serão 6.500 vagas para os seguintes cargos: 

1. Agente de Pesquisas e Mapeamento: 5.623 vagas; 

2. Supervisor de Coleta e Qualidade: 552 vagas; 

3. Agente de Pesquisas por Telefone: 300 vagas; 

4. Supervisor de Pesquisas: 25 vagas. 

Também é importante lembrar que, em 2021, deve ser retomado o processo 

seletivo do IBGE com 208.695 vagas, suspenso desde março por conta da 

pandemia da COVID-19. Além disso, o órgão possui outra seleção autorizada 

para 192 vagas. 

Seleção 192 vagas 

Anteriormente, no mês de fevereiro, 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 esse certame, ainda não há banca organizadora definida. 



 

PSS IBGE – 200 mil vagas 

No dia 05 de março de 2020, foi publicado o edital do processo seletivo do IBGE 

com 208.695 vagas temporárias, sendo 5.462 para a função de Agente 

Censitário Municipal (ACM), 22.676 vagas para Agente Censitário Supervisor 

(ACS) e 180.557 vagas para Recenseador. 

Entretanto, algumas semanas depois, foi anunciada a suspensão do PSS, por 

conta do avanço do novo Coronavírus no País e do adiamento do Censo para 

2021. 

Com isso, o próximo Censo Demográfico terá como data de referência o dia 31 

de julho de 2021, com coleta de dados prevista entre 1º de agosto e 31 de 

outubro de 2021. 

Conheça nossos cursos para o IBGE. 

 

REGIÃO NORTE 

1. Bombeiros AL 

Situação Atual 

O novo concurso Bombeiro AL será promovido nos próximos meses, pós-

pandemia, visando ampliar o efetivo da corporação. 

Em 2019, o Cebraspe foi contratado, por meio de Dispensa de Licitação, para 

ser a banca organizadora. Além disso, o CBM AL obteve o aval da 

Procuradoria Geral do Estado para dar andamento ao certame. 

Vale lembrar que, anteriormente, 220 vagas haviam sido solicitadas. Porém, 

de acordo com o comandante-geral da instituição, em virtude do lapso 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/ibge-204/
https://www.cebraspe.org.br/concursos/


temporal entre a abertura do processo e a presente data, e considerando, 

ainda, a diminuição do efetivo, se fez necessário o incremento no número de 

vagas. 

Cargos Previstos 

O comandante-geral do Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas, André 

Alessandro Madeiro de Oliveira, em despacho encaminhado à Secretaria de 

Segurança Pública do Estado, solicitou 320 vagas para o próximo concurso 

Bombeiro AL, sendo 20 vagas para oficial e 300 para Soldado Combatente. 

Requisitos para prestar o concurso Bombeiro AL 

Soldado e Oficial 

• Ensino Médio Completo; 

• ser brasileiro nato para o cargo de Oficial, e nato ou naturalizado para o 

cargo de Soldado Combatente; 

• ter idade compreendida entre 18 anos e 30 anos na data de inscrição no 

concurso; 

• ter altura mínima de 1,65m se do sexo masculino e 1,60m se do sexo 

feminino. 

No concurso Bombeiro AL para o cargo de Aspirante, condição alcançada após 

a conclusão do CFO, o salário é de R$ 6.714,06; e Cadete, situação definida 

durante o período do CFO, R$ 2.249,54. 

Para Soldado Combatente, condição alcançada após a conclusão do Curso de 

Formação de Praças, R$ 3.633,85; e Soldado Aluno, situação definida durante 

o período do Curso de Formação de Praças, R$ 1.410.22. 

Etapas do Concurso 

No momento da inscrição no concurso Bombeiro AL, o candidato devia optar 

pelo cargo, pela língua estrangeira das provas objetivas (língua espanhola ou 

língua inglesa) e pela cidade de realização das provas objetivas e discursiva. 

• Prova Objetiva (eliminatório e classificatório); 

• Prova Discursiva somente para oficial (eliminatório e classificatório); 

• Avaliação Médica (eliminatório); 



• Teste de Aptidão Física (eliminatório); 

• Comprovação Documental e Investigação Social (eliminatório). 

Prova objetiva 

A prova objetiva e discursiva do concurso Bombeiro AL para o cargo de Oficial 

Combatente teve duração de 4 horas e 30 minutos, sendo aplicada no dia 28 de 

outubro de 2017, no turno da tarde. 

Já para o cargo de Soldado Combatente, as avaliações tiveram duração de 3 

horas e 30 minutos, aplicadas no dia 29 de outubro de 2017, no turno da manhã. 

A pontuação máxima da avaliação objetiva do concurso Bombeiro Alagoas foi de 

120 pontos. Constituída de itens para julgamento entre CERTO ou ERRADO. 

Conheça nosso cursos para Bombeiros-AL. 

2. SUSIPE PA 

Situação Atual 

A secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD), através da 

Comissão de Especial, comunicou que a licitação para contratação de banca 

organizadora do concurso SEAP PA foi REABERTA. 

O documento informa que as empresas interessadas devem encaminhar a 

proposta à SEPLAD, entre os dias 5 de novembro a 22 de dezembro de 2020. 

Cargos Previstos 

Lembrando que o certame para o Sistema Penitenciário do Pará (SEAP PA) 

ofertará 1.646 vagas para o cargo de Agente Penitenciário, cargo de nível 

médio. 

O cargo conta com remuneração inicial de R$2.669,70. 

Etapas do Concurso 

A inscrição do certame está prevista com o valor de R$86,00 e conta com 

previsão de 12 mil inscritos. O Concurso será composto de 2 fases, cuja 

execução deverá ser seguida rigorosamente, conforme abaixo: 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/corpo-de-bombeiros-militar-de-alagoas-cbm-al/


• a Primeira Fase compreenderá a realização de 05 etapas, conduzidas 

pela empresa contratada e pela SEAP: 

o Primeira Etapa: Prova Objetiva e Discursiva, caráter 

classificatório e eliminatório; 

o Segunda Etapa: Avaliação Psicológica, caráter eliminatório; 

o Terceira Etapa: Exame Médico, caráter eliminatório; 

o Quarta Etapa: Prova de Aptidão Física, caráter eliminatório; 

o Quinta Etapa: Investigação de Antecedentes Pessoais, de 

responsabilidade da SEAP, caráter eliminatório. 

• a Segunda Fase corresponderá ao Curso de Formação, de 

responsabilidade da SEAP, será realizado pela Escola de 

Administração Penitenciária; caráter classificatório e eliminatório. 

As Provas Objetivas e Discursivas, a Avaliação Psicológica, o Exame Médico 

e a Prova de Aptidão Física serão realizadas nos polos de Belém, 

Castanhal, Marabá, Santarém, Itaituba e Altamira, 

A etapa de Investigação para Verificação de Antecedentes Pessoais será 

realizada em Belém e o curso de formação profissional será realizado na 

cidade de Marituba, região metropolitana de Belém. 

Conheça nossos cursos para a SUSIPE PA. 

3. Detran RN 

Situação Atual 

Foi publicada uma nova comissão para o concurso do Departamento Estadual 

de Trânsito do Rio Grande do Norte (DETRAN RN). 

A comissão organizadora será responsável por levantar os procedimentos 

necessários para o preparo do concurso, assim como as vagas e cargos. 

O último concurso Detran RN ocorreu em 2010, o qual foram ofertadas 285 

vagas. A validade deste certame expirou em 2016, não sendo mais possível o 

aproveitamento do cadastro reserva. Dessa forma, é de grande necessidade a 

realização de novas contratações. 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/susipe-pa/


Cargos Previstos 

Segundo a Lei Complementar Nº 616, de 09 de janeiro de 2018, o vencimento 

básico inicial dos cargos públicos de provimento efetivo do Detran é de R$ 

1.000,00, e o final, de R$ 8.297,27. 

Etapas do Concurso 

O concurso Detran RN foi composto pelas seguintes etapas: 

• Prova Escrita Objetiva de caráter eliminatório e classificatório, para 

todos os cargos; e 

• Investigação Social Documental de caráter apenas eliminatório, 

para os cargos de Assessor Técnico (somente na área de Informática), 

Analista de Suporte, Programador e Vistoriador/Emplacador. 

As provas foram realizadas em Natal, Mossoró, Caicó, Pau dos Ferros e Nova 

Cruz. 

4. ITEP RN 

Situação Atual 

Em processo final de tramitação, o concurso ITEP RN, do Instituto Técnico-

Científico de Perícia do Rio Grande do Norte, deve ter o nome 

da BANCA organizadora revelado em breve. Isso porque o processo foi 

recebido pelo gabinete do diretor-geral do órgão, Marcos Brandão, e já pode ser 

anunciado. 

A escolha está atrasada, segundo cronograma firmado no Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o órgão e o Ministério Público, já 

que o contrato com a empresa organizadora deveria ter sido assinado até 19 de 

outubro. O EDITAL do concurso, por sua vez, também deverá ser publicado 

em breve. 

Instituto AOCP, Cebraspe e Comperve competem pela organização do 

certame. Foi revelado, porém, que outras cinco empresas poderiam ser 

consultadas no processo, o que aumentaria o número de concorrentes para oito. 



Vale lembrar que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) transferiu a 

responsabilidade de realização do concurso para o próprio ITEP, a fim de dar 

celeridade ao processo. 

Cargos Previstos 

O certame ofertará 255 vagas para níveis médio e superior, com remunerações 

iniciais entre R$ 2.807,36 e R$ 7.440,00. 

Anteriormente, já havia sido confirmado 255 vagas. Confira abaixo os cargos 

e remuneração do certame: 

• 70 vagas de Peritos Oficiais – R$ 7.440,00; 

• 5 Odontolegistas – R$ 7.440,00; 

• 90 Agentes Técnico Forenses – R$ 2.807,36; 

• 30 Assistentes Técnico Forenses – R$ 3.456,36; 

• 35 Agentes de Necropsia – R$ 3.186,70; 

• 25 Médicos Legistas – R$ 7.440,00. 

Os cargos de agente são para nível médio. 

Etapas do Concurso 

No último concurso, foram realizadas 4 etapas: 

• Provas Objetivas; 

• Discursivas/Estudo de Caso; 

• Curso de Formação; e 

• Prova de Títulos. 

Veja nossos cursos para o ITEP-RN. 

5. PM AM 

Situação Atual 

O governador do estado da Amazônia, Wilson Lima, anunciou a convocação de 

mais 50 candidatos aprovados no último concurso PM AM, da Polícia Militar do 

Amazonas, realizado em 2011. Ao todo, 372 convocados devem iniciar em breve 

o Curso de Formação. 

https://dhg1h5j42swfq.cloudfront.net/2020/08/27135437/TAC-RN-MP-PERÍCIA-2020.pdf
https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/instituto-tecnico-cientifico-de-policia-do-rio-grande-do-norte-itep-rn/


Vale lembrar que um novo edital é aguardado para 2021, segundo declarações 

recentes do governador. 

“Temos limitações por conta da lei de responsabilidade fiscal e 

também devido a um decreto do Governo Federal que não nos 

permite fazer nenhuma despesa de caráter contínuo e 

concurso implica essa condição. Precisamos entender como o 

ano fiscal do Amazonas vai fechar, para que em 2021 

possamos fazer esse concurso”, relatou Lima. 

Cargos Previstos 

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. 

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 e vagas a serem ofertados pelo concurso PM AM:  

• 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. 

Aluno Soldado: exercer atividade estudantil, em regime de dedicação integral, 

e demais atividades internas e externas atreladas à sua formação, durante o 

período de duração do curso de formação, conforme legislação subsidiária, 

Regulamentos da PM AM e das instituições de Ensino onde encontrar-se 

matriculado. 

Soldado: exercer atribuições inerentes a soldado PM, com atribuições e deveres 

previstas em leis, regulamentos e instruções pertinentes. 



Aluno Oficial: exercer atividade estudantil, em regime de dedicação integral, e 

demais atividades internas e externas atreladas à sua formação, durante o 

período de duração do curso de formação, conforme legislação subsidiária, 

regulamentos da PM AM e das instituições de ensino onde encontrar-se 

matriculado. 

Etapas do Concurso 

A última seleção para o certame contou com as seguintes etapas: 

• 1ª – Prova Objetiva – 60 ou 40 questões, a depender do cargo; 

• 2ª – Inspeção de Saúde; 

• 3ª – Teste de Aptidão Física; 

• 4ª – Avaliação Psicológica; 

• 5ª – Apresentação de Documentos; 

• 6ª – Curso de Formação;  

• 7ª – Investigação Social. 

Conheça nossos cursos para a PM-AM. 

6. Assembleia Legislativa RN 

Situação Atual 

O concurso Assembleia Legislativa RN está próximo de acontecer. Isso, porque 

foi publicado, no Portal da Transparência, o Fundo Legislativo do Estado do RN 

(FUNLE), que é o orçamento destinado às atividades na Assembleia. Dentro 

desse cálculo, foi reservado R$ 103 mil para a realização de concurso público. 

“A ideia é zerar a quantidade de cedidos, pois realizaremos o segundo concurso 

público da história do Legislativo Potiguar”, informou o Diretor. 

Cargos Previstos 

Anteriormente, em reunião realizada no dia 12 de setembro de 2019, o diretor-

geral da Assembleia havia informado que o novo certame ocorreria entre os 

meses de novembro e dezembro daquele ano, com aproximadamente 135 

vagas, incluindo polícia legislativa, técnicos e analistas legislativos. 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/policia-militar-do-amazonas-pm-am/


O cargo de Técnico Legislativo exige certificado de conclusão de curso de ensino 

médio (antigo 2º grau) expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC) ou por Sistema Estadual de Ensino. 

Atualmente, a remuneração inicial para o cargo de Técnico Legislativo é de R$ 

2.609,48, podendo chegar a R$ 5.781,58, conforme o quadro abaixo: 

 

Etapas do Concurso 

Todos os cargos realizaram uma prova objetiva com 60 questões de múltipla 

escolha, divididas entre conhecimentos básicos (30) e conhecimentos 

específicos (30) para cada cargo. As provas contaram com 4 horas e 30 minutos 

para realização. 

Conhecimentos básicos (para a maioria dos cargos): 

• Língua Portuguesa; 

• Matemática e Raciocínio Lógico Matemático; 

• História do Rio Grande do Norte; 

• Legislação Institucional (Regimento Interno); e 

• Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. 

Prova Discursiva 

A prova discursiva foi constituída de uma redação e foi aplicada juntamente com 

a prova objetiva. No entanto, somente os cargos abaixo realizaram essa 

avaliação: 

• Assessor Técnico de Controle Interno; 

• Analista Legislativo e suas Habilitações; 

• Técnico Legislativo – Habilitação Técnico Legislativo; 



• Técnico Legislativo – Habilitação Taquigrafia. 

Guia de Estudos ALE-RN. 

7. PM Alagoas 

Situação Atual 

Notícia boa para os candidatos que desejam prestar o concurso PM AL! O 

governador de Alagoas, Renan Filho, revelou que os preparativos para 

o EDITAL do próximo concurso da Polícia Militar de Alagoas estão em fase 

avançada. 

Recentemente, o comandante-geral da Polícia Militar de Alagoas, Marcos 

Sampaio Lima, solicitou 1.060 oportunidades para um novo certame. 

Cargos Previstos 

De acordo com o despacho encaminhado às Diretorias de Pessoal e 

Finanças, foram solicitadas 1.060 vagas, sendo 60 para oficial e 1.000 para 

soldado. 

Para concorrer a uma das vagas, é necessário preencher os requisitos: 

• idade entre 18 anos (na data do ingresso no curso de formação) e 30 

anos (na data da publicação do edital); 

• ter altura mínima de 1,65m, se do sexo masculino, e 1,60m, se do sexo 

feminino; 

• possuir CNH no mínimo na categoria B, ou provisória para essa 

categoria. 

Em 2019, o Governo de Alagoas sancionou o Projeto de Lei 119/2019, que 

concedeu reajuste de 12% nos subsídios dos militares integrantes da Polícia 

Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. 

O reajuste aprovado foi aplicado da seguinte forma: 5% em 1º de novembro 

de 2019, 5% em 1º de novembro de 2020 e 2% em 1º de junho de 2021. 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/guia-de-estudos-para-ale-rn/


Etapas do Concurso 

• 1ª etapa: os candidatos foram submetidos a provas de conhecimentos, 

objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; 

• 2ª etapa: os candidatos aptos foram submetidos a uma avaliação 

médica para aferir condições de saúde e psicológica. Essa etapa 

também foi de caráter apenas eliminatório; 

• 3ª etapa: os classificados passaram para a outra etapa, que foi 

constituída de teste de aptidão física, de caráter apenas eliminatório; 

• 4ª e 5ª etapas: as duas últimas etapas consistiram em apresentação 

e comprovação documental e investigação social, ambas de caráter 

eliminatório.  

Conheça nossos cursos para PM-AL. 

8. IPMT Teresina 

Situação Atual 

O Instituto de Previdência do Município de Teresina (IPMT) terá seu primeiro 

concurso público (concurso IPMT) realizado em breve.  

Conforme publicado no portal da Prefeitura, serão ofertadas 62 vagas para os 

seguintes cargos: 

• Administrador; 

• Advogado; 

• Analista de Sistemas; 

• Contador; 

• Analista Previdenciário; 

• Assistente Social; 

• Economista; 

• Técnico de Segurança do Trabalho; 

• Programador; 

• Assistente de Administração; 

• Técnico em Contabilidade; e 

• Técnico Previdenciário. 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/pm-al/


Conforme divulgado pela Prefeitura, o certame está em fase de contratação da 

banca. Os servidores aprovados vão cumprir uma carga horária de 30 horas 

semanais. Mais detalhes serão divulgados oportunamente através de fontes 

oficiais do órgão e em Diário Oficial. 

9. ManausPrev 

Situação Atual 

O próximo concurso da Manaus Previdência já tem banca definida! A 

Fundação Carlos Chagas – FCC foi a escolhida por meio de dispensa de 

licitação. A empresa foi a mesma organizadora da última seleção, em 2015. 

Com isso, o edital fica cada vez mais próximo. Vale lembrar que, conforme 

informado pela própria autarquia, serão ofertadas cinco vagas mais formação 

de cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior. 

Em contato anterior, o setor responsável ressaltou que, para qualquer 

decisão, serão levadas em conta as orientações das autoridades sanitárias, 

em razão da pandemia da COVID-19. Mas o esforço é para que o certame 

aconteça no início de 2021. 

Cargos Previstos 

As cinco vagas imediatas mais formação de cadastro de reserva serão 

distribuídas da seguinte maneira: 

https://www.concursosfcc.com.br/concursoNovo.html


 

No último concurso, em 2015, as remunerações iniciais eram de R$ 6.000,00 

para o cargo de Analista Previdenciário e de R$ 4.000,00 para Técnico 

Previdenciário. 

Na imagem abaixo, retirada do Portal da Transparência de Manaus, é 

possível ver remunerações reais de servidores lotados no órgão: 

 

Etapas do Concurso 

A seleção foi composta por uma única etapa, sendo ela uma Prova Objetiva, 

de caráter eliminatório e classificatório, com 30 questões de Conhecimentos 

Gerais e 30 de Conhecimentos Específicos da especialidade escolhida. Os 

candidatos tiveram 3 horas e 30 minutos para realizar a prova. 

Técnico – Médio: 

• Conhecimentos Gerais – 30 questões, peso 1: 

o Língua Portuguesa; 

o Raciocínio Lógico-Matemático. 

• Conhecimentos Específicos – 30 questões, peso 2. 



Conheça nossos cursos para ManausPrev. 

10. TJ AP 

Situação Atual 

O Pleno do Tribunal de Justiça do Amapá aprovou em sessão o novo 

Concurso TJ AP com 5 vagas para Analista Judiciário 

Multidisciplinar, mais cadastro de reserva. A seleção será realizada 

em 2021. 

Cargos Previstos 

Até o momento, a proposta de abertura é de 5 vagas imediatas 

para Psicólogo e Assistente Social. O órgão fará um levantamento para 

incluir mais especialidades no concurso. 

Há, atualmente, 241 cargos vagos para servidores, somados técnicos e 

analistas, segundo dados publicados. 

Conforme estudos realizados pela Diretoria-Geral e apresentados pelo 

presidente do Tribunal, pelo menos 100 servidores do quadro devem aderir 

ao Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI) ao longo de suas três 

edições, isso sem falar nos 224 servidores aptos a se aposentarem até 2025. 

 

Requisitos 

Analista Judiciário do TJ AP 

Para ingresso no cargo de Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do 

Amapá, exige-se diploma de conclusão de curso superior na área pretendida. 

Técnico Judiciário do TJ AP 

Para o cargo de Técnico Judiciário do TJ AP, é exigida a conclusão do ensino 

médio. 

Conforme consta no Portal da Transparência do Tribunal de Justiça do 

Amapá, as remunerações iniciais dos cargos variam entre R$ 5.729,54 e R$ 

R$ 7.102,68. 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/pesquisa/?q=manaus%20previdencia%20manausprev


Além disso, o Plano de Carreira de Servidores prevê outras gratificações, 

como adicional de treinamento e adicional de títulos. 

Analista Judiciário do TJ AP (Nível Superior): 

inicial: R$ 3.551,34 (Parcela Básica) + R$ 3.551,34 (GAJ) = R$ 7.102,68; 

final: R$ 7.694,16 (Parcela Básica) + R$ 7.694,16 (GAJ) = R$ 15.388,32. 

Técnico Judiciário do TJ AP (Nível Médio): 

inicial: R$ 2.729,77 (Parcela Básica) + R$ 2.729,77 (GAJ) = R$ 5.729,54; 

final: R$ 5.914,23 (Parcela Básica) + R$ 11.828,46. 

Etapas do Concurso 

A seleção do concurso foi realizada por meio de provas objetivas de 

conhecimentos gerais e específicos para todos os cargos, além de uma Prova 

Prática para a especialidade de Taquigrafia. 

Prova objetiva 

As provas objetivas tiveram a duração de 4 horas e foram realizadas em 

turnos diferentes para Analista e Técnico. 

Conhecimentos Gerais – 30 questões (peso 1) 

AJAJ, Analista – Execução de Mandados e TJAA: 

• – Língua Portuguesa; e 

• – Raciocínio Lógico-Matemático. 

Demais especialidades: 

• – Língua Portuguesa; 

• – Noções de Direito Constitucional; e 

• – Noções de Direito Administrativo. 

Conhecimentos Específicos – 30 questões (peso 3) 



Conheça nossos cursos para o TJ-AP. 

11. MP PA 

O Ministério Público do Pará anunciou que deve publicar o edital de seu novo 

concurso público para servidores até o fim de 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, com remuneração 

inicial de R$ 2,4 mil. A previsão é que o edital seja lançado no primeiro semestre 

de 2021. 

Vale destacar que o contrato anterior firmado com uma empresa local, por meio 

de licitação, perdeu a vigência em fevereiro de 2020. 

Cargos Previstos 

O concurso MP PA ofertará 15 vagas, além da formação de cadastro de 

reserva para Auxiliar Administrativo. 

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. 

De acordo com dados colhidos no Portal da Transparência do Ministério 

Público do Pará, em setembro de 2020, dos 515 cargos existentes, 68 estão 

vagos. 

Segundo o Projeto Básico, o cargo possui uma remuneração inicia l de R$ 

2.320,42, porém, na tabela abaixo, retirada do Portal da Transparência do 

MP PA, é possível ver que o vencimento base é um pouco maior, de R$ 

2.489,83. 

Etapas do Concurso 

O certame do MP PA deve ser organizado em uma única fase e composto de 

uma prova objetiva e uma redação, ambas de caráter eliminatório e 

classificatório. 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/tj-ap-tribunal-de-justica-do-amapa-313/


Prova Objetiva 

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  

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  nº 

5.810/1994 e alterações posteriores); e 

• 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; e 

• Noções de Direito Civil. 

Conheça nossos cursos para o MP-PA. 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/ministerio-publico-do-para-mp-pa/


REGIÃO NORDESTE 

1. PEFOCE 

Situação Atual 

A comissão coordenadora do novo concurso PEFOCE foi instituída! O 

documento com os membros que farão a organização do certame foi publicado 

no Diário Oficial. Confira aqui! 

De acordo com Camilo Santana, o novo edital para a PEFOCE deve ser 

publicado em breve, pois existe a possibilidade de os aprovados ingressarem 

nas novas unidades do órgão que serão inauguradas. 

Cargos Previstos 

O concurso da Perícia Forense do Estado do Ceará ofertará aos candidatos 170 

vagas no total, sendo 60 vagas para Peritos Criminais, 20 para Peritos 

Legistas, 20 para Médicos Legistas e 70 para Auxiliares (nível médio). 

Os salários da carreira da PEFOCE, segundo dados da Lei Nº 32.551 de 22 de 

março de 2018, são: 

Cargo Remuneração 

Auxiliar de Perícia A R$ 3.629,72 (nível I) a R$ 3.666,02 (nível II) 

Auxiliar de Perícia B R$ 4.032,62 (nível I) a R$ 4.280,71 (nível VII) 

Auxiliar de Perícia C R$ 4.708,78 (nível I) a R$ 4.998,46 (nível VII) 

Auxiliar de Perícia D R$ 5.498,31 (nível I) a R$ 5.664,91 (nível IV) 

 

Etapas do Concurso 

O último concurso público da PEFOCE contou com duas fases: a primeira previa 

uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 50 questões de 

conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos, com a duração 

máxima de três horas e meia. 

A segunda era dividida nas seguintes etapas:  

a) curso de formação e treinamento profissional, de caráter 

eliminatório e classificatório,  

b) exame de capacidade física, de caráter eliminatório;  

c) avaliação psicológica, de caráter eliminatório; e 

https://dhg1h5j42swfq.cloudfront.net/2020/11/25095309/DOE_CE.pdf


d) investigação social, de caráter eliminatório. 

Conhecimentos gerais (para todos os cargos): 

• Língua Portuguesa; 

• Atualidades; 

• Noções de Informática; e 

• Noções de Direito Penal e Processual Penal 

Conhecimentos Específicos: Os conteúdos variavam de acordo com a 

demanda de cada cargo e podem ser conferidos na íntegra no edital em anexo. 

Conheça nossos cursos para a PEFOCE. 

2. PM CE 

Situação Atual 

Um novo concurso da Polícia Militar do Ceará (PM CE) havia 

sido ANUNCIADO pelo governador do Estado, Camilo Santana. O certame 

ofertará 2.200 vagas e será lançado em 2021. Agora, a comissão 

organizadora foi instituída, tornando a publicação do edital cada vez mais 

concreta. 

Cargos Previstos 

Das 2.200 vagas ofertadas, 2.000 serão para o cargo de soldado (nível 

médio) e 200 para oficial. Segundo o governador, a ideia é que o quantitativo 

acima seja dividido em dois concursos, em 2021 e 2022. 

Requisitos 

Quem estiver interessado em conquistar uma vaga na carreira de soldado da 

Polícia Militar do Ceará deve possuir os requisitos necessários. Com base no 

edital de 2016 (o mais recente que há), as condições de participação foram as 

seguintes:  

• certificado de conclusão de ensino médio ou de ensino médio técnico 

completo, devidamente comprovado por alguma instituição credenciada 

pelo MEC; 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/pericia-forense-do-estado-do-ceara-pefoce-r/


• idade igual ou superior a 18 anos e inferior a 30 anos no primeiro dia de 

inscrição do concurso; 

• ser brasileiro; 

• estar em gozo dos direitos políticos, estar quite com as obrigações 

militares (se do sexo masculino) e estar quite com as obrigações 

eleitorais; 

• ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo; 

• não ter sido dispensado do serviço militar por incapacidade definitiva; 

• possuir boa reputação social, não estar respondendo a processo criminal, 

nem indiciado em inquérito policial; 

• possuir carteira nacional de habilitação classificada, no mínimo, na 

categoria “B”; 

• não ser, nem ter sido condenado judicialmente por prática criminosa; 

• não ter sido licenciado de Corporação Militar ou das Forças Armadas por 

comportamento inferior ao “bom”; 

• não ter sido demitido, excluído ou licenciado por indisciplina de 

Corporação Militar ou das Forças Armadas; 

• ter a estatura mínima de 1,62m, se for do sexo masculino, e 1,57m, se 

candidata do sexo feminino; e 

• não estar grávida por ocasião da realização do Curso de Formação 

Profissional (candidatas do sexo feminino). 

Etapas do Concurso 

• Prova Objetiva; 

• Inspeção de Saúde; e 

• Curso de Formação. 

Prova Objetiva da PM CE 

A prova objetiva do último concurso da PM do Ceará foi aplicada na cidade 

de Fortaleza, em setembro de 2016. 

• Língua Portuguesa – 20 questões; 

• Atualidades – 10 questões; 



• Matemática – 10 questões; 

• Raciocínio Lógico – 5 questões; 

• Informática – 15 questões; e 

• Conhecimentos Específicos – 60 questões. 

Inspeção de Saúde da PM CE 

• Exame Médico; 

• Exame Biométrico; 

• Exame Odontológico; e 

• Exame Toxicológico. 

Curso de Formação da PM CE 

• Avaliação Psicológica; 

• Avaliação de Capacidade Física; 

• Investigação Social; e 

• Avaliação do Curso de Formação Profissional – 120 questões. 

Conheça nossos cursos para a PM-CE. 

3. FunSaúde Ceará 

Situação Atual 

Para a nova Fundação de Saúde do Ceará, o governador do estado, Camilo 

Santana, afirmou que abrirá concurso para a contratação de profissionais de 

saúde para as cinco (5) macrorregiões do Ceará. Cargos e vagas 

contemplados deverão ser anunciados em breve. 

O quantitativo de vagas para o novo certame, segundo a primeira previsão do 

secretário de Saúde, Carlos Roberto Martins Rodrigues, era de até 12 mil vagas. 

A Fundação Regional de Saúde do Ceará (Concurso Funsaúde CE), criada 

por meio da Lei 17.186 e gerida pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa CE), 

deverá ter um novo edital publicado mi início de 2021, segundo informações 

do governador Camilo Santana. 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/policia-militar-ce/


Cargos Previstos 

12 mil vagas de áreas diversas estão previstas para o próximo concurso 

Funsaúde CE, o primeiro no âmbito da nova Fundação Regional de Saúde do 

Ceará, segundo o secretário de Saúde, Carlos Roberto Martins Rodrigues. 

Etapas do Concurso 

Como previsto no texto da Lei 17.186, de 24 de março de 2020, os servidores da 

Fundação deverão ser contratados mediante realização de concurso público de 

provas e avaliação de títulos. 

REGIÃO CENTRO-OESTE 

4. ISS Nova Olímpia – MT 

Situação Atual 

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. 

Cargos Previstos 

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. 

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. 

Ainda segundo a lei que criou o cargo, a remuneração inicial (Nível 1/Classe A) 

é de R$ 2.085,23, podendo chegar a mais de R$ 4 mil no último nível/classe. 

https://www.metodoesolucoes.com.br/index/todos/?


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). 

5. TJ TO 

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 de que as vagas se 

ajustem às atuais necessidade e possibilidade orçamentária do Poder Judiciário 

do Tocantins. 

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. 

Cargos Previstos 

No Portal da Transparência do órgão está disponível o quantitativo de cargos 

vagos (relativo ao mês de fevereiro de 2020) dos cargos efetivos do órgão. São, 

atualmente, 397 cargos vagos, sendo Técnico Judiciário o cargo com o maior 

déficit. Confira a relação completa abaixo: 

 

Cargos Vagos  Ocupados 

Analista Judiciário 2ª instância 70 85 

Auxiliar Judiciário de 2ª instância 7 63 

Técnico Judiciário de 2ª instância 223 458 

Contador/Distribuidor 15 30 

Escrivão Judicial 52 102 

Oficial de Justiça de 2ª Instância 30 178 

Além do vencimento básico, o servidor também pode receber os seguintes 

benefícios e auxílios no concurso TJ TO: 

https://www.cebraspe.org.br/concursos/
https://www.cebraspe.org.br/concursos/


• Auxílio-alimentação no valor de R$ 1.700,00; 

• Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ 30%); 

• Gratificação de Atividade de Risco (GAR 20%); 

• Adicional de Qualificação (AQ); e 

• Indenização de Transporte. 

Requisitos 

Analista Técnico 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Graduação em 

Ciências da Computação. 

Analista Judiciário de 2ª Instância 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Graduação em 

Direito ou em Ciências Jurídicas. 

Técnico Judiciário de 2ª Instância 

Formação em nível médio completo com diploma expedido por instituição de 

ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 

Técnico Judiciário – Oficial de Justiça de 2ª Instância 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Graduação em 

Nível Superior, preferencialmente em Direito. 

 

Etapas do Concurso 

Nível Médio 

• Prova objetiva (eliminatória e classificatória). 

Conhecimentos básicos (20 questões): 

• Língua Portuguesa; 

• Matemática; 



• Noções de Direito; 

• Conhecimentos Gerais; e 

• Noções de Informática. 

Conhecimentos específicos (30 questões):  

• Prova Discursiva (eliminatória e classificatória); 

• Prova de títulos (classificatória); e 

• Prova Prática de digitação para os cargos de Assistente Técnico – 

Assistente à Editoração, TJ – Atendente Judiciário, TJ – Escrevente e 

TJ -Porteiro de Auditório/Depositário (eliminatória). 

Nível Fundamental 

• Prova objetiva (eliminatória e classificatória). 

Conhecimentos básicos (50 questões): 

• Língua Portuguesa; 

• Matemática; 

• Noções de Direito; e 

• Conhecimentos Gerais. 

Conheça nossos cursos para o TJ-TO. 

REGIÃO SUDESTE 

1. ISS Nilópolis 

Situação Atual  

Foi, enfim, oficializada a banca organizadora do novo concurso ISS Nilópolis, 

estado do Rio de Janeiro. Como já adiantado pelo Estratégia, o Instituto de 

Avaliação Nacional foi a empresa contratada. 

Sendo assim, o edital de abertura com duas vagas previstas para Fiscal de 

Tributos deve ser publicado até o início de 2021. 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/tj-to-tribunal-de-justica-do-tocantins/
https://portal.ian.org.br/
https://portal.ian.org.br/


Cargos Previstos 

De acordo com o Projeto Básico, são previstas duas vagas imediatas para Fiscal 

de Tributos. O cargo exige dos candidatos formação de nível médio, com 

lotação na Secretaria Municipal da Fazenda. 

A remuneração base prevista no Projeto Básico é de R$ 998,00. No entanto, de 

acordo com a estrutura remuneratória, localizada no portal da Transparência, a 

remuneração inicial é de R$ 1.045,00 mais gratificações. 

Etapas do Concurso 

O concurso, no geral, poderá ser constituído de até quatro etapas, 

considerando: 

• 1ª – Prova Objetiva, contendo questões de múltipla escolha, 

composta de 40 questões objetivas com quatro alternativas cada e 

uma única correta (caráter eliminatório e classificatório); 

• 2ª – Prova de Aptidão Médica; 

• 3ª – Prova de Aptidão Física; e 

• 4ª – Prova de Títulos. 

Contudo, por ofertar vagas apenas para nível médio, o esperado é que o 

concurso ISS Nilópolis seja composto por etapa única de Prova 

Objetiva. 

Essa prova deverá ser elaborada contendo questões de conhecimento 

específico e de conhecimentos gerais, abrangendo assuntos inerentes aos 

requisitos e escolaridade do cargo. 

Conheça nossos cursos para ISS-Nilópolis 

2. PC RJ 

Situação Atual 

As bancas do concurso PC RJ já estão definidas. Para Delegado, foi 

contratado o Instituto Acesso. O edital para as demais carreiras estará sob 

responsabilidade do Instituto AOCP. 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/prefeitura-municipal-de-nilopolis-rj/
https://www.institutoaocp.org.br/concursos.jsp


Autorizados, os editais têm previsão de publicação para o primeiro semestre 

de 2021 e ofertarão 864 vagas para cargos de níveis fundamental, médio 

e superior. 

“Vamos reforçar o quadro da Polícia Civil e reduz ir o déficit de 4 mil Agentes. 

A abertura desse concurso é possível devido ao nosso controle de gastos”, 

confirmou o Governador em exercício, Claudio Castro. 

A instituição já havia mencionado a intenção de realizar as provas em dias 

distintos, o que é uma excelente notícia para os candidatos, que poderão 

concorrer a mais de uma oportunidade, desde que estejam habilitados para 

isso. 

Cargos Previstos 

O concurso PC RJ ofertará 864 vagas imediatas para vários cargos da 

carreira da Polícia Civil: 

• Delegado de polícia – 47 vagas; 

• Perito legista – 54 vagas; 

• Inspetor – 597 vagas; 

• Investigador – 118 vagas; 

• Perito Criminal – 20 vagas; 

• Técnico de necropsia – 16 vagas; e 

• Auxiliar de necropsia – 12 vagas. 

Os cargos de Inspetor, Perito Legista e Delegado exigem nível superior. O 

cargo de Técnico de Necropsia exige nível médio e o de Auxiliar de 

Necropsia exige nível fundamental. 



As remunerações da PC RJ estão abaixo descritas na tabela:

 

Etapas do Concurso 

A diretora da ACADEPOL, delegada Renata Teixeira, confirmou as fases do 

próximo concurso da Polícia Civil RJ. De acordo com vídeo divulgado, o 

certame contará com duas fases, sendo elas: 

• 1ª fase: 

o Prova de conhecimentos; 

o Exame médico; 

o Exame psicotécnico;  

o Prova de capacidade física. 

• 2ª fase: 

o Curso de formação. 

Conheça nossos cursos para a PC-RJ 

3. PM SP 

Situação Atual 

O governador de São Paulo, João Dória, anunciou em coletiva, na tarde do 

dia 26 de novembro, a contratação de mais 4.990 policiais militares até o 

primeiro semestre de 2021. 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/policia-civil-rj-pc-rj/


Assim como as outras etapas do certame, as inscrições para o concurso da 

Polícia Militar de São Paulo (concurso PM SP) foram suspensas 

temporariamente. 

A suspensão ocorrerá 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. 
 

Cargos Previstos 

De acordo com as informações divulgadas, serão nomeados 2.100 soldados 

de 2° classe do edital de 2019 que estava suspenso. Além disso, serão 

realizadas as nomeações de mais 2.700 soldados de 2° classe e de 190 

alunos-oficiais de outros dois concursos suspensos, de 2019 e de 2020, 

respectivamente. 

“É um importante reforço na Segurança Pública do Estado. A 

polícia de São Paulo, tanto a Civil como a Militar, são as polícias 

mais bem preparadas e treinadas do Brasil”, afirmou Dória.  

Como citado acima, segue suspenso o concurso PM SP para o cargo de 

Oficial. A suspensão será mantida enquanto perdurar o estado de calamidade 

no Estado de São Paulo. O edital, atualmente suspenso, oferta 130 vagas 

para o cargo de Aluno-Oficial. 

Já o certame para o cargo de Soldado, que ofertará 5.400 vagas e está sob 

responsabilidade da Vunesp, segue muito aguardado e a expectativa é que 

o edital seja publicado ainda em 2020. A pandemia da COVID-19, porém, 

poderá deixar o concurso para 2021. 

Lembrando que 5.605 vagas estão oficialmente AUTORIZADAS para o 

concurso PM SP. Confira abaixo a distribuição: 

• 5.400 vagas para Soldado – banca definida; 

• 130 vagas para Aluno Oficial; Publicado! 

• 41 vagas para 2ª Tenente Médico; 

https://www.vunesp.com.br/?b=concurso


• 26 vagas para 2ª Tenente Dentista; 

• 6 vagas para 2ª Tenente Farmacêutico; 

• 2 vagas para 2ª Tenente Veterinário. 

Conforme disposto na legislação, a remuneração básica inicial para o cargo 

de Aluno-Oficial PM é de R$ 3.268,33, sendo que as parcelas que a 

compõem são: 

• Padrão, no valor de R$ 1.262,23; 

• Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), no valor de R$ 1.262,23; 

• Insalubridade, no valor de R$ 743,87. 

Etapas do Concurso para PM SP Oficial 

• Prova Objetiva (Parte I), de caráter eliminatório e classificatório; 

• 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; e 

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

Conheça nossos cursos para a PM-SP. 

4. Polícia Penal MG 

Situação Atual 

Após a publicação da COMISSÃO do concurso Agepen MG (Polícia Penal) 

no Diário Oficial de Minas Gerais, foi ratificada a informação sobre a oferta 

de 2.420 vagas para o cargo de Agente de Segurança Penitenciária (Policial 

Penal). 

A confirmação foi feita pelo secretário de Justiça e Segurança Pública, 

general Mario Araújo, em sabatina promovida pela Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais. 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/assinaturas-promo/pm-pc-sp


Embora o general não tenha dado detalhes, ele afirmou que os preparativos 
estão “extremamente adiantados”. 

Com COMISSÃO oficialmente constituída, o certame deverá ocorrer em 

breve, já que o estado tem até o mês de fevereiro de 2021 para substituir os 

contratados por efetivos, por meio de concurso público. 

Cargos Previstos 

Juntamente com as 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. 

Para prestar o concurso da Polícia Penal MG, é necessário se enquadrar nos 

requisitos abaixo: 

• certificado de conclusão de ensino médio ou de curso 

profissionalizante, emitido por instituição reconhecida pelo Ministério 

da Educação (MEC); 

• remuneração inicial de R$ 4.098,00; 

• jornada de trabalho de 40 horas semanais em regime de dedicação 

exclusiva, o que inclui o período noturno, sábados, domingos e 

feriados. 

Para o cargo de Agente Socioeducativo, será necessário: 

• certificado de conclusão de ensino médio ou de curso 

profissionalizante, emitido por instituição reconhecida pelo Ministério 

da Educação (MEC); 

• nível I – Grau A – corresponde ao vencimento básico de R$ 2.655,00 

(último certame de 2013); 



• jornada de trabalho de 40 horas semanais, em regime de dedicação 

exclusiva, podendo ser desempenhada em regime de plantão, 

incluindo período noturno, sábados, domingos e feriados, de acordo 

com a Resolução SEDS Nº 1.188 de 26 de agosto de 2011. 

Etapas do Concurso 

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): 

a. 50 questões de múltipla escolha com 4 alternativas cada (A, B, 

C, D), valendo 2 pontos cada questão: 

1. Português – 10 questões; 

2. Raciocínio Lógico Quantitativo – 10 questões; 

3. Conhecimentos Gerais – 30 questões. 

2. Prova de condicionamento físico por testes específicos 

(eliminatório): 

a. Exercício de barra (somente para o sexo masculino); 

b. Flexão de braços (somente para o sexo feminino); 

c. Força muscular de abdômen: flexão abdominal (para ambos os 

sexos); 

d. Resistência aeróbica: corrida de 12 minutos (para ambos os 

sexos). 

3. Exames psicológicos (eliminatório); 

4. Comprovação de idoneidade e conduta ilibada (eliminatório); 

5. Exames médicos (eliminatório); e 

6. Curso de formação técnico-profissional (eliminatório e 

classificatório). 

5. CESAN ES 

Situação Atual 

Com previsão de ter seu edital publicado no início de novembro, dia 06, as 

atividades do novo concurso público para a Companhia Espírito-santense 



de Saneamento foram suspensas temporariamente. Segundo a empresa, a 

decisão se deu pois “está sendo revisada a necessidade de contratação dos 

cargos previstos”. 

Sob organização do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro – 

IDIB, a previsão inicial era de 125 vagas. Dessas, cinco seriam para 

provimento imediato e as demais para formação de cadastro de reserva. 

As oportunidades devem ser distribuídas entre os cargos de níveis médio e 

técnico, sendo eles: Assistente de Saneamento e Gestão, Operador de 

Saneamento e Técnico de Saneamento e Gestão (Técnico em 

Edificações). As remunerações variam de R$ 1.825,00 a R$ 2.608,00. 

Cargos Previstos 

De acordo com previsão inicial, confira abaixo os cargos que devem ser 

ofertados no concurso CESAN ES. 

 

A jornada de trabalho dos servidores será de 44 horas semanais. Além da 

remuneração básica, os servidores terão direito a benefícios como Vale-

Alimentação de R$ 1.200,00 e Plano de Saúde. 

Etapas do Concurso 

Os candidatos do último concurso CESAN ES foram avaliados por meio de 

até duas etapas, Provas Objetivas e Teste de Aptidão Física, a depender 

do cargo pretendido. 

A prova objetiva foi composta por 50 questões de múltipla escolha com 

cinco opções de resposta (A, B, C, D, E), sendo apenas uma correta. As 

disciplinas foram distribuídas da seguinte forma: 

• Língua Portuguesa: 10 questões (peso 2,00); 

• Informática: 10 questões (peso 1,00); 

https://www.idib.org.br/SITE/Concursos.aspx
https://www.idib.org.br/SITE/Concursos.aspx


• Atualidades: 10 questões (peso 1,00); e 

• Conhecimentos Específicos: 20 questões (peso 3,00). 

6. TJ RJ 

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, em data ainda não divulgada. 

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. 

A presidência da corte já reconhece que a realização das provas deva ficar 

sob a coordenação da nova gestão do Tribunal, que se inicia em fevereiro do 

próximo ano. 

Cargos Previstos 

Atualmente, o Tribunal RJ tem um número elevado de vacâncias 

relacionadas a servidores. No total, são 3.938 cargos vagos. 

De acordo com o último levantamento, realizado em janeiro de 2020, os dois 

cargos acessíveis por meio de aprovação em concursos públicos, Analista e 

Técnico, são os mais afetados. A carreira de Técnico, atualmente, 

possui 929 cargos vagos. 



Os números para Analista são ainda maiores. O mesmo levantamento aponta 

para um total de 3.0009 cargos vagos na área. O órgão também possui 

atualmente 489 vacâncias em cargos de comissão e funções de confiança. 

Em virtude de aumentar os números de contratados em seu quadro de 

servidores, o órgão pode considerar a realização de um novo concurso TJ 

RJ. 

Requisitos 

• Técnico de Atividade Judiciária: 

o Ensino Médio ou curso técnico equivalente. 

• Analista Judiciário: 

o diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 

nível superior na área competente, reconhecido pelo MEC e 

registro no Conselho Regional de profissionais da área 

pertinente. 

Segundo a estrutura remuneratória dos servidores, o salário TJ-RJ inicial varia 

entre R$ 3 mil e R$ 6 mil. Vale ressaltar que os valores apresentados já estão 

acrescidos da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) e do Adicional de 

Padrão Judiciário (APJ). 

Para o cargo de Analista Judiciário, na especialidade de Execução de Mandados, 

também é adicionada uma Gratificação de Locomoção, que varia entre R$ 

1.912,17 e R$ 2.868,26 conforme a classe e padrão nos quais o servidor se 

encontra. 

Etapas do Concurso 

O concurso TJRJ será composto de: 

 

• Prova Objetiva (todos os cargos); 

• Prova Discursiva (todos os cargos); e 

• Avaliação de Títulos (Cargos de Analista Judiciário). 

Prova objetiva 



Todos os candidatos serão submetidos à prova objetiva, de caráter eliminatório 

e classificatório. 

A prova objetiva será aplicada nas cidades de Duque de Caxias, Volta Redonda, 

Campo dos Goytacazes, Vassouras, Itaguaí, Nova Friburgo, Itaperuna e Cabo 

Frio. 

Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o 

candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir: 

a) obtiver nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de 

conhecimentos gerais; 

b) obtiver nota inferior a 20,00 pontos na prova objetiva de 

conhecimentos específicos. 

As provas objetivas para o cargo de Técnico serão compostas por 60 

questões de múltipla escolha, sendo 20 questões de Conhecimentos Básicos 

nas disciplinas de: 

• Língua Portuguesa; 

• Legislação Especial; 

• Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência; e 

• Ética no Serviço Público. 

E 40 questões de conhecimentos Específicos para o cargo de Técnico de 

Atividade Judiciária, nas disciplinas de: 

• Noções de Direito Administrativo; 

• Noções de Direito Constitucional; 

• Noções de Direito Processual Civil; 

• Noções de Direito Processual Penal; 

• Legislação. 

 

Prova discursiva 



Todos os candidatos serão submetidos à prova discursiva, de caráter 

eliminatório e classificatório. 

Para os cargos de Analista Judiciário – Médico e Analista Judiciário – Médico 

Psiquiatra, a prova discursiva consistirá em um estudo de caso, da redação de 

texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de temas relacionados aos 

conhecimentos específicos de cada especialidade. 

Para os demais cargos, a prova a discursiva consistirá da redação de texto 

dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de temas relacionados aos 

conhecimentos específicos de cada cargo/grupo/especialidade. 

Conheça nossos cursos para o TJ-RJ. 

7. TJ SP 

Situação Atual 

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, a partir de 28 de maio, fica suspensa 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. Clique aqui para 

acessar a íntegra do documento. 

O edital da capital e de 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. 

Essas medidas foram tomadas por causa da preocupação que o órgão tem 

de não conseguir arrecadar recursos financeiros durante o período de 

quarentena decretado pelo governador do estado, fazendo com que o TJ SP 

não consiga arcar com as despesas. 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/tj-rj/
https://dhg1h5j42swfq.cloudfront.net/2020/06/29144622/TJSP-Suspensão.pdf
https://dhg1h5j42swfq.cloudfront.net/2020/06/29144622/TJSP-Suspensão.pdf


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 Previstos 

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. 

O que é preciso para ser um escrevente? 

É exigido que o Escrevente Técnico Judiciário tenha, como requisito básico, 

o certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, expedido por 

instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias 

ou Conselhos Estaduais de Educação. 

A carga horária do Escrevente Técnico Judiciário é de 40 horas semanais. 

Escrevente Técnico Judiciário de 1º Grau: 

• inicial: R$ 4.981,71; 

• final: R$ 5.624,12. 

Escrevente Técnico Judiciário de 2º Grau: 

• inicial: R$ 6.273,98; 

• final: R$ 6.916,39. 

Os servidores do TJ SP gozam de uma série de benefícios, que tornam os 

cargos ainda mais atrativos: 

• Adicional de Qualificação (5% para nível superior; 7,5% para pós-

graduação lato sensu; 10% para mestrado; 12,5% para doutorado); 



• Auxílio Creche: R$ 423,00 por filho (no máximo dois filhos); 

• Auxílio-alimentação: 22 dias, R$ 1.012,00; 

• Auxílio Transporte: 22 dias, R$ 176,00; 

• Auxílio Saúde: R$ 336,00; 

• Quinquênio: 5% a cada 5 anos; e 

• 6ª parte: 20% ao completar 20 anos. 

Etapas do Concurso 

O concurso TJ SP foi composto de duas etapas: 

• 1ª etapa: prova objetiva (eliminatória e classificatória); e 

• 2ª etapa: prova prática de digitação (eliminatória e classificatória). 

Prova objetiva 

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; e 

• Bloco III – de caráter classificatório. 

Prova prática 

A prova prática, de caráter eliminatório, buscou verificar os conhecimentos e 

habilidades dos candidatos, utilizando o editor de texto em microcomputador 

do tipo PC, no 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; e 

• digitação de um texto: pontuação máxima de 8 pontos. 

Conheça nossos cursos para o TJ-SP. 

8. TJM MG 

Situação Atual 

O Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais encaminhou à Assembleia 

Legislativa do estado o Projeto de Lei que unifica os quadros de pessoal de 

servidores da Justiça Militar de primeira e segunda instâncias do concurso 

TJM MG. 

O documento também revela a criação de três cargos de recrutamento 

limitado, um de gerente e dois de coordenadores de áreas. A ideia é que o 

quadro de servidores da Justiça Militar passe a ser único, estruturado por 

cargos efetivos e de provimento em comissão, já criados em leis específicas. 

O PL transforma 17 cargos de Técnico Judiciário da Secretaria do TJM MG 

em Analistas Judiciários. De acordo com o órgão, a decisão de formar mais 

cargos se deve a uma crescente demanda de atividades no tribunal. 

Suspensão 

Vale destacar que, em publicação no endereço eletrônico da banca 

organizadora FUMARC, no dia 20 de março, foi revelada a suspensão por 

tempo indeterminado da abertura das inscrições no concurso para 

provimento de servidores do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. 

De acordo com o edital, as inscrições estavam previstas para começar em 30 

de março de 2020. Além das inscrições, o comunicado aponta que ficam 

igualmente sem validade as demais datas, prazos e períodos expressos 

ou referidos no Edital. 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/tj-sp-escrevente/
http://www.fumarc.com.br/concursos


A decisão se deu tendo em vista a Pandemia da COVID-19 e a necessidade 

de adoção de medidas preventivas, até que se reúnam as condições 

necessárias para a realização de forma segura do concurso. 

Nesse sentido, todas as datas serão estabelecidas em novo cronograma de 

execução a ser oportunamente e amplamente divulgado. 

O edital do concurso TJM MG já havia sofrido uma retificação. Foi alterado o 

Conteúdo programático de Noções de Direito (comum a todos os 

cargos/especialidades de nível médio e nível superior, EXCETO para o cargo 

de Técnico Judiciário, especialidade Técnico Judiciário). 

Cargos Previstos 

Os cargos ofertados são de níveis médio/técnico e superior de escolaridade, 

e as lotações variam de acordo com o cargo, já que a primeira e a segunda 

instância são separadas e possuem cada qual seus servidores. Veja a tabela 

abaixo: 

Cargos Vagas Requisito/ Nível Remuneração Lotação 

OFICIAL JUDICIÁRIO 

(Classe D) –

ESPECIALIDADE OFICIAL 

JUDICIÁRIO 

11 Médio R$ 3.692,61 

Secretaria do 

Tribunal de 

Justiça Militar 

(2ª Instância) 

OFICIAL JUDICIÁRIO 

(Classe D) – 

ESPECIALIDADE OFICIAL 

JUDICIÁRIO 

08 Médio R$ 3.692,61 

Secretarias de 

Juízo Militar (1ª 

Instância) 

OFICIAL JUDICIÁRIO 

(Classe D) – 

ESPECIALIDADE 

ASSISTENTE TÉCNICO DE 

SISTEMAS 

01 

Técnico de 

Processamento de 

Dados ou nível 

médio relacionado 

à área de 

Informática. 

R$ 3.692,61 

Secretaria do 

Tribunal de 

Justiça Militar 

(2ª Instância) 

TÉCNICO JUDICIÁRIO 

(Classe C) – 

ESPECIALIDADE 

TÉCNICO JUDICIÁRIO 

CR 
Superior em 

Direito 
R$ 5.782,78 

Secretaria do 

Tribunal de 

Justiça Militar 

(2ª Instância) 

TÉCNICO JUDICIÁRIO 

(Classe C) –

ESPECIALIDADE 

CONTADOR 

01 

Superior de 

Ciências 

Contábeis e 

registro e/ou 

inscrição 

profissional na 

R$ 5.782,78 

Secretaria do 

Tribunal de 

Justiça Militar 

(2ª Instância) 



entidade de classe 

da categoria 

TÉCNICO JUDICIÁRIO 

(Classe C) – 

ESPECIALIDADE 

ANALISTA DE SISTEMAS 

01 
Superior de 

Informática 
R$ 5.782,78 

Secretaria do 

Tribunal de 

Justiça Militar 

(2ª Instância) 

TÉCNICO JUDICIÁRIO 

(Classe C) – 

ESPECIALIDADE 

ADMINISTRADOR DE 

REDE 

01 

Superior de 

Informática ou de 

Tecnologia na 

área de 

Administração de 

Redes 

R$ 5.782,78 

Secretaria do 

Tribunal de 

Justiça Militar 

(2ª Instância) 

TÉCNICO JUDICIÁRIO 

(Classe C) – ESTATÍSTICO 
01 

Superior de 

Estatística e 

registro e/ou 

inscrição 

profissional na 

entidade de classe 

da categoria 

R$ 5.782,78 

Secretaria do 

Tribunal de 

Justiça Militar 

(2ª Instância) 

 

Etapas do Concurso 

O concurso TJM MG se dividirá nas seguintes fases: 

• Prova Objetiva: caráter eliminatório e classificatório; e 

• Prova de Redação: caráter eliminatório e classificatório. 

Ambas as provas serão aplicadas no mesmo dia na cidade de Belo Horizonte. 

Prova Objetiva 

A Prova Objetiva contará com 50 questões e 4 horas de duração para todos 

os cargos, variando apenas quanto à quantidade de questões por disciplina, 

como disposto a seguir: 

Assistente Técnico de Sistemas 

• Língua Portuguesa – 15 questões; 

• Noções de Direito – 10 questões; e 

• Conhecimentos Específicos – 25 questões. 

Técnico Judiciário 



• Língua Portuguesa – 20 questões; 

• Noções de Informática – 5 questões; e 

• Conhecimentos Específicos – 25 questões. 

Analista de Sistemas / Administrador de Redes / Contador/ Estatístico 

• Língua Portuguesa – 15 questões; 

• Noções de Direito – 10 questões; e 

• Conhecimentos Específicos – 25 questões. 

Será eliminado do concurso o candidato que não alcançar o mínimo de 50% 

do total de pontos atribuídos ou que tiver obtido nota 0 em qualquer um dos 

conteúdos que compõem a prova objetiva de múltipla escolha. 

Conheça nossos cursos para o TJM-MG. 

REGIÃO SUL 

1. MP RS 

Situação Atual 

O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, 

Fabiano Dallazen, designou a comissão do próximo concurso MP RS para os 

cargos de Técnico e Analista do MP no Quadro de Pessoal Efetivo no órgão. 

No dia 08 de setembro, já havia sido sancionada a Lei n.º 15.516/2020, que 

estabeleceu um novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários no Quadro de 

Pessoal de Provimento Efetivo dos Serviços Auxiliares do MP RS e criou 381 

novos cargos para analista e técnico do órgão, já viabilizando a abertura de 

um novo concurso que poderá ter edital publicado no início de 2021. 

O MP está monitorando a situação da pandemia no Estado já que os casos 

estão aumentando. É provável que em 2021 o edital seja publicado. O MP 

RS já divulgou o projeto básico do concurso MP RS com informações sobre 

inscrições, vagas, lotações e etapas de provas. 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/tribunal-de-justica-militar-de-minas-gerais-tjm-mg/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/ministerio-publico-do-rio-grande-do-sul-mp-rs/


Cargos Previstos 

Após a promulgação da Lei n.º 15.516/2020, foram criados 381 novos 

cargos para analista e técnico do MP-RS em um novo Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários no Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo dos 

Serviços Auxiliares do órgão, já em discussão há algum tempo. 

O texto da Lei n.º 15.516/2020 criou 191 cargos para Analista do Ministério 

Público e 190 para Técnico do Ministério Público. Com a criação desses 

cargos, foram extintos os cargos de Assistente de Promotoria e Assistente 

de Procuradoria, à medida que forem vagando. Foram extintos ainda 398 

cargos vagos de serviços auxiliares do órgão. 

O ingresso nas novas carreiras se dará no primeiro padrão da classe inicial 

de cada cargo, após aprovação em concurso público estadual ou 

regionalizado, de provas ou de provas e de títulos, em conformidade com o 

regulamento e respectivo edital de abertura. 

Os cargos de Analista do MPRS serão necessariamente distribuídos por 

especialidades, podendo o mesmo ocorrer, ou não, para os cargos de 

Técnico do MPRS, a depender de regulamentação pelo Procurador-Geral de 

Justiça do estado. 

Como requisitos para participação do processo seletivo estão: 

• para Analista do Ministério Público: diploma ou certificado de 

conclusão de curso superior na respectiva especialidade; e 

• para Técnico do Ministério Público: certificado de conclusão do 

ensino médio e/ou, se for o caso, habilitação específica relacionada à 

especialidade. 

A remuneração inicial prevista para o cargo de técnico do MPRS é 

de R$ 3.860,28, podendo alcançar o valor de R$ 6.313,67 na nona classe 

normal, e R$ 7.308,86 na terceira classe especial. 



Etapas do Concurso 

O concurso MP-RS foi composto de uma Prova Objetiva, realizada no 

período matutino, de caráter eliminatório e classificatório, que contou com a 

seguinte distribuição de disciplinas: 

Disciplina Questões Peso Total de Pontos 

Língua Portuguesa 20 1,75 35 

Noções de Direito e Legislação 25 2,0 50 

Informática 10 1,0 10 

Raciocínio Lógico-Matemático 05 1,0 5 

TOTAL 60  100 

Foram considerados aprovados os candidatos que acertaram, no mínimo, 12 

questões de Língua Portuguesa e 15 questões de Noções de Direito e 

Legislação. 

A nota final do candidato se deu pelo somatório da multiplicação do número 

de acertos em cada prova pelos respectivos pontos por questão. 

Conheça nossos cursos para o MP RS. 

Finalizando 

É isso aí, Estrategista. Como você viu, serão milhares de vagas para nível médio. 

Temos certeza de que se identificou com pelo menos um dos cargos acima! 

Então não perca mais tempo, escolha o seu concurso e tenha FOCO! 

Lembre-se sempre: não é derrotado quem perde uma batalha, mas quem desiste 

dela.  

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco, aqui! 

Além disso, saiba que sempre estaremos aqui para o que der e vier. 

Um forte abraço! 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/ministerio-publico-do-rio-grande-do-sul-mp-rs/
https://estrategiaeducacional.zendesk.com/hc/pt-br
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