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Olá, Estrategista. Tudo joia?
Neste E-book você verá um guia completo para sua preparação neste ano de 2021 que 
está prestes a se iniciar, desde os 6 passos para a aprovação, até a escolha da área e, 
especificamente, do concurso que se encaixa no seu perfil.
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Nós, do Estratégia Concursos, acreditamos que o ano de 2021 entrará para a 
história dos concursos públicos. Será, de longe, um dos melhores anos para a área. 
Vamos entender o porquê: 

O quantitativo de cargos vagos aumentou consideravelmente no ano de 2020, devido 
a dois grandes motivos: reforma da previdência e coronavírus. Sendo assim, quase 
todos os órgãos públicos estão sofrendo com uma defasagem descomunal de 
servidores ativos; 

Muitos dos concursos que iriam acontecer em 2020 foram adiados para 2021. Ou seja, 
2021 será um ano que contemplará um quantitativo de certames correspondentes 
a dois anos acumulados. Será inacreditável.



Concurseiro de 
primeira viagem? 

Se você é um concurseiro de primeira viagem e não sabe como começar a estudar para 
Concurso Público, veio ao lugar certo. 

Começar a estudar para concursos é um desafio para a maioria. Exige muita força de 
vontade, planejamento, escolhas e uma mudança abrupta de rotina. Afinal, nenhuma outra 
profissão exige tanta preparação nas diversas áreas do conhecimento como a de servidor 
público. 

Durante vários momentos dessa jornada, seja ao iniciá-la ou até no meio do caminho, nos 
deparamos com as seguintes dúvidas:  

Esta é realmente 
a carreira que eu 

gostaria de seguir? 

Fiz a escolha 
certa?  

Estou no caminho 
certo?  

7



8

Enfim, muitos fazem escolhas precipitadas, baseadas apenas em remuneração. A fim de 
minimizar os efeitos colaterais destas escolhas, faz-se necessário que o candidato conheça 
as carreiras ou áreas dos concursos e escolha em qual delas irá focar. 

A importância de se ter  foco reside no fato de que concursos de uma mesma área tendem 
a repetir mais da metade do conteúdo exigido no edital. Por outro lado, ao se mudar de 
uma área para outra, apenas o essencial se mantém. 

Os 6 Passos para a Aprovação
De maneira breve e objetiva, os 6 passos para a aprovação em qualquer concurso são os 
seguintes:

A partir da leitura desse E-book, o candidato avançará os Passos 1 e 2, que julgamos serem 
os mais importantes. Uma escolha errada no Passo 2 pode trazer sérias consequências na 
vida do estudante. 

Afinal, quem teria motivação suficiente para estudar para uma área que não lhe interessa 
e que não lhe fará realizado? 

Portanto, a fim de maximizar os acertos, vamos conhecer um pouco mais sobre as áreas/
carreiras dos concursos públicos? 

Inserir-se no mundo 
dos concursos  

1

Escolher sua área 
de concurso

Organizar os estudos 
e se planejar

Definir o material de 
estudos e de revisão 

 Começar a estudar  

Resiliência, Foco, 
Determinação. 

2
3

1

2

3

4

6

5

4
5
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Quase todos os dias observamos notícias de que algum concurso novo foi aberto. Com 
tanta informação assim, aquelas pessoas que decidiram começar a estudar agora, acabam 
ficando um pouco perdidas. Se ainda não sabe para qual concurso deve se dedicar, ou 
ainda não entende muito do mundo dos concursos, confira agora quais são as principais 
áreas/carreiras para concursos. 

Principais Carreiras 
para Concursos



Com certeza, uma das áreas com maior número de concursos 
e vagas. A área policial abrange oportunidades para os cargos 
Agente, Delegado, Escrivão, Papiloscopista e Perito Criminal, 
por exemplo 

A carreira policial exige, ainda, que o candidato passe por 
rigorosas etapas, além da prova teórica em si, como: TAF 
(Teste de Aptidão Física), Psicotécnico, Curso de Formação, 
entre outros. 

Os principais concursos são: Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), Polícia Civil (PC) e Polícia Militar (PM). 

Remuneração: Varia de estado para estado, podendo chegar 
a subsídios na casa de R$ 20.000 para delegados e peritos 
criminais. 

Carreiras 
Policiais em 
2021
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Carreira 
Controle em 
2021
A carreira de Controle, como o próprio nome sugere, irá atuar 
no controle das contas públicas, e na fiscalização dos gastos 
públicos. É uma área essencial para nosso país no combate à 
corrupção e a crimes de responsabilidade. Exige conhecimento 
aprofundado de AFO (Administração Financeira e Orçamentária) 
e Auditoria Governamental.

Os principais concursos são: Tribunal de Contas da União (TCU), 
Tribunal de Contas dos Estados (TCE), Tribunal de Contas dos 
Municípios (TCM), Ministério Público da União e dos Estados.
Remuneração: Subsídio inicial acima de R$ 20.000 para alguns 
cargos, como auditor de controle externo do TCU, por exemplo.
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Carreira 
FIscal em 
2021
As principais atribuições da carreira fiscal estão em garantir a 
arrecadação dos tributos e atuar no combate à sonegação fiscal. 
É uma das principais carreiras de Estado, uma vez que gera 
recursos suficientes para manter todas as outras engrenagens 
do Estado funcionando. Semelhantemente à área de controle, 
exige amplo conhecimento em AFO e Auditoria, além de Direito 
Tributário e Legislação Tributária.

Os principais concursos são: Receita Federal (RFB) e Receitas 
Estaduais (SEFAZ).

Remuneração: Acima de R$ 20.000, para auditor fiscal da RFB 
e de muitos estados.
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Carreiras 
Agências Reguladoras 
em 2021
Embora atraia muitos olhares, esta área talvez seja a mais 
heterogênea, uma vez que cada Agência Reguladora é singular, 
com especificidades distintas. Dessa forma, torna-se difícil se 
especializar nesta carreira de maneira ampla. Contudo, o ideal 
aqui é focar em alguma agência específica, como: 

Banco Central (Bacen), ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), 
CVM (Comissão de Valores Mobiliários), entre outras. Apesar 
de não terem concursos frequentes, quando abrem edital, 
ofertam muitas oportunidades.

Remuneração: R$ 15.000 em média, para os principais cargos: 
Analista do Bacen e da CVM, Especialista em Regulação da 
ANAC, entre outros.
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Carreira
Jurídica 
em 2021
Inegavelmente a carreira mais procurada para aqueles formados 
em Direito. Uma área promissora, que oferece as maiores 
remunerações do funcionalismo público, considerando auxílios 
e indenizações. Por conseguinte, são concursos com várias etapas, 
inclusive com provas orais, de forma a selecionar o candidato 
mais preparado e equilibrado. 

Por serem carreiras tão importantes e que afetam todos os demais 
Poderes, direta ou indiretamente, exigem, em geral, 3 anos de 
experiência, além da formação em Direito.

Os principais concursos são: Juízes, Procuradores e Defensores 
Públicos dos Tribunais de Justiça (TJ) e Tribunais Regionais Federais 
(TRF).

Remuneração: Subsídio inicial na faixa de R$ 27.000 para juízes, 
sem contar com eventuais gratificações. Não é difícil encontrar 
pagamentos para juízes e desembargadores superiores a 
R$ 50.000, em virtude das indenizações.
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Carreira 
Administrativa 
em 2021
Por fim, a área mais ampla e uma das principais carreiras para
concursos, uma vez que, em todos os demais ramos e em 
todos os poderes, atividades administrativas são exercidas. 

Diferentemente das demais, a área administrativa oferta vagas 
tanto para nível médio quanto para nível superior.

Os principais concursos são: Técnico Administrativo e Analista 
Administrativo, presentes em todos os órgãos e poderes.

Remuneração: Oportunidades com salários superiores a R$ 5.000, 
como técnico do seguro social (INSS), por exemplo.
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Carreira 
Legislativa
em 2021
Na área legislativa estão inseridos órgãos muito importantes 
como, por exemplo, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. 
Além disso, temos as Assembleias Legislativas, nos estados, e 
as Câmaras Municipais, em cada município.

Os servidores dessa área atuam auxiliando nas atividades 
parlamentares e os principais cargos ofertados são o de Consultor 
Legislativo, que geralmente é de nível superior com alguma 
formação específica, e o de Técnico Legislativo, de nível médio 
ou técnico.

Essa área tem como principal característica a remuneração, que
costuma ser bem atrativa, principalmente quando falamos do 
Senado e Câmara dos Deputados. Por conseguinte, são concursos 
bastante concorridos e os candidatos se apresentam em alto nível.
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Carreira 
Tribunal
em 2021
Os Tribunais talvez sejam onde mais existem vagas, isso porque 
temos os Tribunais de Justiça do Trabalho, Eleitoral, Militar. 
E ainda se dividem nas esferas federal e estadual.

Nos certames de tribunais, geralmente encontramos dois tipos 
de cargos o de Técnico Judiciário, nível médio, e o de Analista 
Judiciário, nível superior em diversas áreas.

Essa carreira tem sido uma das mais concorridas, por se tratar 
de órgãos considerados excelentes para se trabalhar e por 
remunerações que chamam a atenção.

Desse modo, tem crescido o número de alunos que se especializam 
em algum tribunal, por exemplo, de justiça do trabalho. Com isso 
a concorrência fica cada vez mais acirrada para essa área, ou seja, 
é de suma importância manter-se focado.
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Imagino que nesta altura você já tenha se identificado com alguma área, certo? Vamos 
então afunilar ainda mais, para você terminar esse E-book sabendo exatamente para qual 
concurso irá se preparar, iniciando sua preparação o mais rápido possível.

Área Fiscal

Principais concursos 
por área em 2021 
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01. SEFAZ CE 

A secretária de fazenda do Ceará, Fernanda Pacobahyba, confirmou que o próximo concurso 
do órgão será autorizado em 2021.  
A   Comissão   do   concurso   já   está   formada e   está   organizando   e acompanhando 
as atividades da seleção. Além disso, o governador do Ceará, Camilo Santana, afirmou que 
pretende realizar o Concurso Sefaz CE até o fim de sua gestão. 

Vagas 

A expectativa é que sejam ofertadas 100 vagas para o cargo de Auditor nas áreas de 
Tecnologia da Informação, Contábil e Jurídica e Auditor Fiscal, todos de nível superior. 

Requisitos 

Para disputar um dos cargos de Auditor Fiscal da Receita Estadual, é exigido nível superior, 
sem área de atuação específica. 

Remuneração 

Conforme a imagem abaixo, retirada do Portal da Transparência do órgão, um Auditor Fiscal 
da Receita Estadual, contratado em 2009, possui um salário líquido no valor de R$ 14.191,03. 

Figura 1-Concurso Sefaz CE: Folha de pagamento de Auditor fiscal da Receita Federal, contratado 

Salários

Descontos

Tipo de Provento

Tipo de Desconto

Salário Liquído

Total (Salário Bruto)

Total de descontos

VENCIMENTO/SALÁRIO/PROVENTO

GRAT DE RISCO DE VIDA OU SAÚDE

PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL

DIFERENÇA PRÊMIO DESEMPENHO FISCAL

GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO

R$ 8.916,79

R$ 1.084,13

R$ 10.084,06

R$ 123,21

R$ 1.337,52

R$ 21.545,71

R$ 0,00

R$ 7.354,68

R$ 7.354,68

R$ 14.191,03

R$ 0,00

Abatimento em função do *teto* constitucional

Outros descontos

Outros pagamentos recebidos

Valor

Valor
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02. SEFAZ RR

A Comissão Setorial responsável pelo próximo concurso Sefaz RR está formada.

A expectativa é que o edital seja publicado em 2021, mas tal previsão depende da análise da 
Procuradoria Geral do Estado – PGE e, posteriormente, da contratação da banca organizadora.  

Vagas 

O órgão ofertará 30 vagas para o cargo de Auditor Fiscal de Tributos Estaduais. Das 30 vagas 
previstas, 20 serão para provimento imediato e 10 para formação de cadastro reserva.  

Requisitos 

Conforme consta na Lei Complementar N° 270/2018, para ingressar no cargo é preciso 
ter diploma de conclusão de curso superior em nível de graduação em qualquer área de 
conhecimento, por instituição devidamente reconhecida pelo MEC. 

Remuneração 

De acordo com o último edital do concurso Sefaz RR, o cargo de Auditor Fiscal de Tributos 
Estaduais, antigo Fiscal de Tributos Estaduais, o vencimento do servidor era de R$ 5.482,09, 
sem contar os benefícios e gratificações. 

Na imagem abaixo, retirada do Portal da Transparência do Estado, é possível conferir a 
remuneração atual do primeiro colocado no último concurso, de 2006: 

DescriçãoTipo

Deduções Obrigatórias Deduções Autorizadas Remuneração Bruta Remuneração Liquída

Produtividade

Vencimento Efetivo

IPER

MENS. SINFITER

IRRF

P

P

D

D

D

R$ 29.924,74

R$ 2.933,00

R$ 3.614,35

R$ 328,58

R$ 7.195,78

R$ 11.138,71 R$ 0,00 R$ 32.857,70 R$ 21.718,99

Valor

CARGO/TIPO Nível

Fiscal SEFAZ NS1/Efetivo 105

Figura 2- Concurso Sefaz RR: Folha de pagamento de Auditor fiscal, contratado 
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03. SEFAZ PA
O Concurso Sefaz PA já está em fase de instrução e segue o curso normal. A informação 
foi confirmada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração – SEPLAD. 
Segundo a secretária da pasta, Hana Gassan, a seleção deve ocorrer em 2021. 

Vagas  

A previsão inicial seria de 110 vagas, sendo 100 para Auditor Fiscal e 10 para Fiscal de Receitas. 
Entretanto, em contato com diversos setores da SEFA PA e da SEPLAD, não houve tal 
confirmação. Seguimos em contato com o órgão para obter maiores informações. 

Requisitos 

A Secretaria de Estado da Fazenda do Pará abrange dois cargos: Auditor Fiscal de Receitas 
Estaduais e Fiscal de Receitas Estaduais, que devem ser providos através do concurso Sefaz PA. 
Ambos exigem formação em nível superior em qualquer área e possuem 600 vagas criadas. 

Remuneração 

Conforme a estrutura remuneratória da carreira, o salário inicial de Auditor Fiscal é de
R$ 7.494,86. Já para Fiscal, o valor é de R$ 5.920,94. 

Entretanto, conforme consulta ao Portal da Transparência do estado, as remunerações reais 
são bem maiores. É possível ver que o salário líquido para Auditor Fiscal, já com todos os 
descontos, ultrapassa os R$ 20 mil. 

04. SEFAZ ES 

A Fundação Getúlio Vargas – FGV foi a escolhida para coordenar a realização do edital do 
Concurso Sefaz ES, que visa ofertar 50 vagas mais cadastro reserva para o cargo de 
Auditor Fiscal da Receita Estadual. 

A expectativa é que a contratação da empresa seja concluída e o edital seja publicado nos 
primeiros meses de 2021, com provas acontecendo ainda no primeiro semestre. 

Vagas  

50 + Cadastro de Reserva 

Requisitos 

Nível superior 

Remuneração 

Conforme consta no Portal da Transparência do Espírito Santo, a remuneração inicial para 
o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual é de R$ 12.069,75 no primeiro nível/classe, 
podendo chegar a R$ 22.963,67, no quarto nível.
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05. SEFAZ AC 

A   assessoria   de   comunicação   da   Sefaz   AC   confirmou   que   pretende realizar 
um novo concurso público no final de 2021. Isso porque o quadro de servidores está 
reduzido e muitos poderão se aposentar até o final do ano que vem. 

No entanto, ainda não foi definido o quantitativo de vagas e cargos a serem ofertados, o 
que segue sendo estudado. O concurso Sefaz AC já havia sido anunciado em 2017, mas 
desde então, mas acabou esfriando. 

Requisitos 

Ao candidato interessado em ingressar na carreira Fiscal, é necessário possuir diploma de 
conclusão de curso de graduação de nível superior de bacharelado ou licenciatura plena 
em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

Remuneração 

Conforme a Lei Nº 3.275, de 18 de julho de 2017, o vencimento básico do cargo de Auditor 
Fiscal da Receita Estadual, a partir da sua classe I, referência 1, fica estabelecido no valor 
de: R$ 18.527,88, a partir de 1º de julho de 2018. 

Entretanto, conforme consulta ao Portal da Transparência do órgão, é possível encontrar 
muitos servidores com salário líquido de mais de R$ 20 mil.

06. SEFAZ PR 

Atualmente, o concurso Sefaz PR está em processo de escolha dos integrantes da Comissão 
Organizadora, uma vez que o grupo anterior foi desfeito. Esperado inicialmente para 2019, 
em virtude da situação em que o País vive por conta da pandemia de COVID-19, o edital 
deve ficar para 2021. 

Vagas                 
Em contato exclusivo com o departamento responsável pelas atividades do concurso 
Sefaz PR, nossa equipe de jornalismo do Estratégia obteve importantes informações a 
respeito da nova seleção. De acordo com o setor, são PREVISTAS 100 vagas no próximo 
certame. 

Isso porque este é o número “mais perto da realidade atual”, cujo pedido deve ser 
solicitado ao governo até o final do ano. A expectativa é que sejam 50 vagas para o 
cargo de Agente Fazendário e outras 50 para Auditor Fiscal. É importante ressaltar 
que tal previsão ainda pode sofrer alterações no decorrer dos meses.  

Requisitos 

Auditor Fiscal: Curso Superior de Graduação em qualquer área. 
Agente Fazendário: Curso Superior de Graduação em qualquer área. 
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Remuneração 

Auditor Fiscal: 

• Vencimento-base Inicial – R$ 5.229,54 

• Vencimento-base Final – R$ 11.953,23 

• Agente Fazendário Classe C: 

• Inicial – R$ 1.755,01 

• Final – R$ 5.310,62 

Apesar das remunerações mencionadas acima, ainda são incorporadas gratificações e 
adicionais, que tornam o salário real muito maior! Através do Portal da Transparência do 
Paraná, pode-se ver que o salário líquido para Auditor Fiscal pode ultrapassar os R$ 20 mil. 

07. SEFAZ BA 

O processo referente ao concurso, segundo a Secretaria da Administração do Estado, está 
em fase de contratação da banca organizadora. As oportunidades serão para Agente de 
Tributos, cargo que exige formação de nível superior. 

Vagas  

Para aumentar as expectativas sobre o novo concurso público para a Secretaria de Estado 
da Fazenda da Bahia, foi publicada a Proposta de Lei Orçamentária Anual de 2021, que prevê 
a realização do certame com 20 vagas para Agente de Tributos, assim como já previsto. 

Requisitos 

Agente de Tributos: Curso Superior em qualquer área de formação. 

Remuneração 

Agente de Tributos 

• Vencimento básico = R$ 1.600,00  

• Gratificação de Atividade Fiscal = R$ 7.000,00  

• Gratificação pelo Exercício Funcional por Condição Especial 
de Trabalho (CET) = R$ 1.700,00  

• PDF = R$ 3.100,00 
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08. ISS BH  

O concurso do ISS Belo Horizonte – BH teve sua comissão organizadora formada. Ela será 
responsável pelos estudos e andamento do próximo concurso. 

O concurso ISS BH visa contemplar vagas para Auditor Fiscal de Tributos Municipais e 
Auditor Técnico de Tributos Municipais.

O último concurso da Secretária Municipal da Fazenda de Belo Horizonte aconteceu há quase 
dez anos, em 2011, o que torna a realização de uma nova seleção ainda mais urgente. 

Vagas 

A definir 

Requisitos 

Auditor Fiscal de Tributos Municipais: Curso superior completo em qualquer área, em nível 
de graduação, reconhecido pelo MEC 

Auditor Técnico de Tributos Municipais: Curso superior completo em Administração ou 
Ciências Contábeis ou Direito ou Economia, em nível de graduação, reconhecido pelo MEC. 

Remuneração 

Auditor Técnico de Tributos Municipais e Auditor Fiscal de Tributos Municipais 

• Inicial: R$ 7.817,97 

• Final: R$ 15.479,05

09. ISS Fortaleza

Após a retomada das atividades do concurso ISS Fortaleza, bem como da prorrogação do 
contrato com o Cebraspe, especulações a respeito da publicação do edital começaram a 
surgir.

O Cebraspe foi escolhido, por meio de Termo de Ratificação de Dispensa, para ser a 
banca organizadora do novo concurso público da Secretaria de Finanças de Fortaleza.
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Vagas 

O concurso ISS Fortaleza vai ofertar 50 vagas para o cargo de Analista do Tesouro Municipal. 

Requisitos 

O cargo exige dos candidatos formação de nível superior, de acordo com a área específica. 

Remuneração 

A remuneração é composta por Salário Base + Retribuição Adicional Variável (RAV) 
+ Gratificação de Estímulo à Fiscalização e à Arrecadação Tributárias (GEFAT). 

Portanto, a remuneração do cargo de Auditor é de R$ 13.377,28. Para o cargo de 
Analista, o valor é de R$ 8.986,71. 

Especialidade 

Contabilidade 

Administração 

Economia 

Direito 

Ciências da Computação, Informática ou Processamento de Dados 

Engenharia Civil 

Geografia

TOTAL

14 

6 

8 

7 

10 

3 

2 

50 

Vagas
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Àrea de Controle e Gestão

01. TCU

O tão aguardado concurso TCU pode demorar mais um pouquinho para sair. Isso porque 
foi publicada, no Boletim Eletrônico do órgão, uma Portaria que torna indisponível R$ 30 
milhões em recursos orçamentários no ano de 2020, incluindo despesas com contratação 
de serviços e ingresso de novos servidores. 

Tal medida se dá em decorrência dos impactos sociais e econômicos por conta da pandemia 
da COVID-19. Apesar desse balde de água fria, vale lembrar que a realização do certame 
está prevista no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2021. 

Segundo fontes internas do TCU, o Cebraspe é a empresa mais cotada para ser a 
organizadora o concurso. De acordo com as informações obtidas pela equipe de jornalismo 
do Estratégia, a contratação da empresa brasiliense já foi aprovada pela consultoria jurídica. 
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Vagas  

Autorizado desde o início do ano, serão ofertadas 20 vagas imediatas mais formação 
de cadastro reserva. As oportunidades são para o cargo de Auditor Federal de Controle 
Externo, cujo salário inicial é de R$ 21 mil. 

Requisitos 

Auditor: O cargo de Auditor Federal de Controle Externo exige formação de nível superior 
e, caso seja especificado em alguma área, é necessário que o candidato possua o diploma 
no curso da especialidade desejada. 

Técnico: Os interessados ao cargo de Técnico Federal de Controle Externo precisam ter 
o ensino médio completo. Para os que desejam atuar em alguma área específica, há a 
necessidade do curso técnico. 

Remuneração 

Os servidores do Tribunal de Contas da União contam com uma remuneração inicial 
atrativa, graças às gratificações. Segue o vencimento total de cada cargo: 

Auditor Federal de Controle Externo (AUFC) 
  
  •Inicial: R$ 21.947,82 
  •Final: R$ 31.428,91 

Técnico Federal de Controle Externo (TEFC) 

  •Inicial: R$ 12.697,52 
  •Final: R$ 17,698,39 

Além disso, os servidores também recebem os seguintes benefícios: 

• Auxílio-pré-escolar no valor de R$ 791,58; 

• Auxílio-alimentação no valor de R$ 1.011,04; 

• Assistência-médica no valor de R$ 174,48; 

• Auxílio-transporte de R$ 1.249,61. 

02. TC SC

Suspenso desde março de 2020, o concurso TCE SC para o cargo de Auditor Fiscal de Controle 
Externo ainda segue sem previsão e pode ficar para 2021. A informação foi confirmada pelo 
órgão ao jornalismo do Estratégia Concursos.
Além do edital, também foram suspensos os pagamentos do respectivo contrato (nº 10/2020) 
com a banca organizadora, o Cebraspe. O retorno do certame bem como suas atividades 
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devem acontecer somente quando a situação no País voltar a normalizar.
Contudo, é importante ressaltar que a publicação do edital do concurso TCE SC não foi 
descartada, apenas adiada.

Vagas

A realização do concurso continua sendo bastante necessária, tendo em vista o alto número 
de vacância no quadro de servidores que já chega a 332 cargos.
O concurso ofertará 40 vagas imediatas mais 120 CR para Auditor Fiscal de Controle 
Externo, distribuídas da seguinte forma:

Requisitos
Nível superior

Remuneração

Cargo Vencimento inicial Gratificação de Representação

Auditor 
Fiscal de
Controle
Externo

R$ 7.168,31 R$ 6.067,28 R$ 1.690,78 R$ 14.926,37

Especialidade Vagas AC*

Administração 6 18

Ciências da Computação

Ciências Contábeis

Direito

Ciências Econômicas 

Engenharia Civil

18

24

27

30

09

12 

06

08

09

10

03

04

Vagas CR**

03. TCE AM

O edital do próximo concurso do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE AM) está 
previsto para ser publicado no início de 2021. A informação foi confirmada pela diretoria de 
Comunicação do órgão ao Estratégia.
Além disso, a oficialização da contratação da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que desde o 
início já havia sido definida como organizadora, deve sair em breve.

Vagas
Conforme informações divulgadas pelo próprio Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, 

serão ofertadas 217 vagas de nível superior para os seguintes cargos:
Auditor Técnico de Controle Externo A, sendo:
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  • 173 na área de Auditoria Governamental;
  • 09 na área de Auditoria de Obras Públicas;
  • 15 na área de Auditoria de Tecnologia da Informação;
  • 20 para o Ministério Público de Contas.

Requisitos

O cargo de Auditor Técnico de Controle Externo do concurso TCE AM exige dos candidatos 
formação de nível superior completa. Confira abaixo a exigência conforme as áreas específicas.

Auditoria Governamental – o candidato deverá ter nível superior em qualquer área de formação. 
No entanto, até 20% das vagas poderão ser destinadas para bacharéis em Administração, 
Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 
Ciências da Saúde, Direito, Enfermagem, Estatística, Fisioterapia, Geologia, Jornalismo, 
Medicina, Odontologia, Pedagogia e Psicologia. 

Auditoria de Obras Públicas – o candidato deve ter nível Superior em qualquer das áreas de 
conhecimento da Engenharia e da Arquitetura, podendo ser destinado um percentual de 20% 
para os bacharéis em Arquitetura e Engenharias Ambiental, Elétrica, Eletrônica, de Estradas, 
Mecânica, Naval, de Pesca, de Petróleo e Gás e de Transportes ou Logística. 

Tecnologia da Informação – terá como requisito básico ter formação superior em tecnologia 
da informação.

Ministério Público de Contas – o requisito mínimo é de que o candidato tenha nível superior 
em direito.
Demais requisitos e especificações serão estabelecidos no edital que regerá o concurso público 
e terá como premissas a legislação vigente.

Remuneração
Auditor Técnico de Controle Externo A, B e C: formação de nível superior

Nível/Classe I II III IV V

A
B
C
D

8.328,77
9.195,63
10.152,72
11.209,42

8.495,34
9.379,54
10.355,77
11.433,61

8.665,25
9.567,13
10.562,89
11.662,28

8.838,55 
9.758,48 
10.774,15

9.015,32 
9.953,65 
10.989,63

04. TCE PI

A expectativa é que o edital seja publicado em até 15 dias, após a divulgação do extrato de 
contrato, o que deve acontecer no início de 2021. 

Vale lembrar que, recentemente, foi publicada a Dispensa de Licitação, que definiu a Fundação 
Getúlio Vargas – FGV como organizadora do concurso.

Vagas
Após análise, o presidente do órgão, Abelardo Vilanova, afirmou que não foi encontrado nada 
que impedisse a retomada do certame. Ainda em Sessão, o presidente voltou a afirmar que o 
certame vai ofertar 06 vagas mais formação de cadastro reserva, sendo:
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 •01 vagas + CR: Auditor de Controle Externo – Engenharia (superior)
 •05 vagas + CR: Assistente de Administração (médio)

Requisitos
Auditor de Controle Externo: Nível superior
Assistente de Administração: Nível médio

Remuneração
Auditor de Controle Externo: Inicial de R$ 11.474,13 + auxílios que podem chegar à casa dos 
R$ 4.500 líquido.

Assistente de Administração: R$ 2.699,79

05. TCM RJ

Após a retomada gradual das atividades presenciais no Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro, os trabalhos relacionados ao concurso TCM RJ continuam interrompidos. A 
informação foi confirmada pela ouvidoria do órgão.

Apesar da paralisação, o concurso TCM RJ está bem encaminhado. Isso porque, após 
recomendação, o Cebraspe deve ser oficializado como organizador nos próximos meses. Com 
isso, a preparação para a prova pode ser focada no tipo de cobrança dessa banca.

Vagas

Os estudos realizados pela comissão contemplaram dois cargos de Auditor em que há vagas 
disponíveis. São eles:

Auditor de Controle Externo – 23 vagas; 
Auditor de Controle Externo na especialidade de Tecnologia da Informação – 05 vagas. 

Requisitos

Nível Superior

Remuneração

O vencimento básico para o cargo de Auditor, é de R$ 1.749,51 mais gratificações, podendo 
chegar a um valor inicial de mais de R$ 14 mil.
Os benefícios dos servidores aprovados no concurso TCM RJ vão além da remuneração. 
Contam também com auxílio refeição, auxílio saúde e auxílio creche/educação (limitado a dois 
dependentes).

•Vale-refeição: R$ 1.133,00
•Auxílio-saúde: R$ 1.400,00
•Auxílio-creche/educação: R$ 1.287,00
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06. TCM SP
Aqueles que perderam o período de inscrições do concurso do Tribunal de Contas do Município 
de São Paulo – TCM SP ganharão uma segunda chance. Isso, porque, recentemente, foi 
anunciado que, assim que possível, as inscrições serão reabertas para novos candidatos.

Vale lembrar que, pouco tempo após ser publicada, a seleção precisou ser suspensa por conta 
de uma portaria que, entre outras medidas, suspendeu sua realização por conta da pandemia 
da COVID-19.

Vagas
12 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva para os cargos de Auxiliar 
Técnico de Fiscalização e Agente de Fiscalização.

Requisitos
Auxiliar Técnico de Fiscalização

Agente de Fiscalização

Cargos Vagas

Auxiliar Técnico de Fiscalização 
Suporte Administrativo

Auxiliar Técnico de Fiscalização 
Técnico de Informática

Ensino Médio 

Ensino Médio + curso Técnico 
na área de TI + experiência 
mínima de 3 anos como De-

senvolvedor, Programador ou 
Codificador

08

02

Requisitos

Cargos Vagas

Agente de Fiscalização 
Administração

Agente de Fiscalização
Ciências Atuariais

Agente de Fiscalização 
Ciências Contábeis

Agente de Fiscalização
Ciências Jurídicas

Agente de Fiscalização  
Economia

Agente de Fiscalização  
Engenharia Civil

Agente de Fiscalização 
Tecnologia da Informação

Superior no respectivo curso + 
registro no respectivo órgão de 

classe

Superior no respectivo curso + 
registro no respectivo órgão de 

classe

Superior no respectivo curso + 
registro no respectivo órgão de 

classe

Superior no respectivo curso + 
registro no respectivo órgão de 

classe

Superior no respectivo curso + 
registro no respectivo órgão de 

classe

Superior no respectivo curso + 
registro no respectivo órgão de 

classe

Superior no respectivo curso + 
experiência mínima de 3 anos 

na função

CR

2 + CR

CR

CR

CR

CR

CR

Requisitos
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Remuneração

Auxiliar Técnico de Fiscalização: R$ 10.317.32; 
Agente de Fiscalização: R$ 18.829,53. 

Além da remuneração, os servidores também contam com os seguintes benefícios previstos em 
lei:
• Vale-transporte (valor diário por dia de efetivo exercício); 

• Auxílio-refeição (valor diário de R$ 36,00); 

• Auxílio-doença (um mês do vencimento, após cada período de 12 meses consecutivos de 
licença para tratamento de saúde do próprio servidor); 

• Vale-alimentação; 

• Auxílio-saúde. 

07. AGE PA

Foi publicado o aviso de concorrência pública para escolha da banca organizadora do novo 
concurso público da Auditoria Geral do Estado – AGE PA. O processo licitatório será iniciado 
no dia 03 de fevereiro de 2021, quando as empresas interessadas poderão enviar suas propostas.

Vagas, Requisitos e Remuneração
A Secretaria de Planejamento e Administração divulgou o número de vagas que serão ofertadas 
no próximo concurso: 21 vagas, sendo 20 para nível superior e 01 para nível médio

Auditor de Finanças e Controle: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível 
superior em: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Engenharia Civil, 
Engenharia Elétrica, Engenharia Sanitária, Engenharia da Computação, Ciência da Computação 
ou Tecnologia em Processamento de Dados, e registro no órgão de classe competente.

Técnico em Gestão de Informática: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível 
superior em Engenharia da Computação, Ciência da Computação, Sistemas de Informações ou 
Tecnologia em Processamento de Dados.

Assistente Administrativo: Certificado de conclusão do curso de nível médio.

Auditor de Finanças e Controle

Técnico em Gestão de 
Informática

Agente Administrativo

18

01

01

Nível superior 

Nível superior 

Nível médio

R$ 5.026,81 

R$ 2.809,37 

R$ 1.145,00

Cargo Vagas Escolaridade Remuneração
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08. CGE PB

A Controladoria-Geral do Estado da Paraíba confirmou ao jornalismo do Estratégia Concursos 
que pretende realizar novos concursos para o cargo de Auditor de Contas.

Segundo informações disponibilizadas pela autarquia, a ideia é repor o quadro de servidores, 
que atualmente está com um grande deficit em razão das aposentadorias.

Vagas
A expectativa é que cinco vagas sejam abertas para auditor de contas em 2021 e outras 
cinco no ano de 2022. 

Requisitos
Nível Superior

Remuneração
A remuneração inicial do cargo de Auditor e Contas no último edital era de R$ 4.274,22. Com 
mais de 10 anos sem certame, é possível que esse valor já tenha sido reajustado.
Em consulta ao Portal da Transparência do órgão, é possível encontrar servidores mais antigos 
ganhando cerca de R$ 25 mil. Já quem ingressou por meio desse último concurso possui uma 
remuneração bruta de R$ 18 mil. 

09. CGDF

O próximo concurso público da Controladoria-Geral do Distrito Federal segue muito aguardado. 
Autorizado desde 2018, o certame já possui Comissão Organizadora formada.

Em último contato com o órgão, foi informado ao jornalismo do Estratégia Concursos que a 
comissão já trabalhava na elaboração do Termo de Referência, documento-base para contratação 
da banca organizadora.

Desde então, não houve novas movimentações. Com a situação causada pela pandemia do 
novo Coronavírus, é possível que o andamento do certame tenha ficado um pouco de lado. 
Contudo, nossa equipe já está em contato com o órgão para buscar novas informações!

Vagas
A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021 prevê orçamento para nomeação de 
43 vagas de Auditor de Controle Interno da Controladoria Geral do Distrito Federal. Tal 
previsão indica boas chances de o edital ser publicado em breve.

Requisitos
Nível Superior em qualquer área de formação.

Remuneração
De acordo com a estrutura remuneratória do cargo, a remuneração inicial é de R$ 12.800,00, 
podendo chegar a R$ 17.558,15 no último nível/classe.
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Àrea Policial



35

   Cargos/àrea NegrosAC PCD Total 

Cargo 1: Especialista Federal em 
Assistência à Execução Penal – Área: 
Enfermagem

Cargo 2: Especialista Federal em 
Assistência à Execução Penal –Área: 
Médico Clínico

Cargo 3: Especialista Federal em 
Assistência à Execução Penal – Área: 
MédicoPsiquiatra

Cargo 4: Especialista Federal em 
Assistência à Execução Penal – Área: 
Odontologia

Cargo 5: Especialista Federal em 
Assistência à Execução Penal – Área: 
Psicologia

Cargo 6: Especialista Federal em 
Assistência à Execução Penal – Área: 
Serviço Social

Cargo 7: Especialista Federal em 
Assistência à Execução Penal – Área: 
Terapia Ocupacional

Cargo 8: Agente Federal de 
Execução Penal

06

01

01

01

01

01

01

220

02

*

*

*

*

*

*

59

01

**

**

**

**

**

**

15

09

01

01

01

01

01

01

294

01. Depen

Após manifestação do Ministério Público Federal, o Departamento Penitenciário Nacional 
publicou, no Diário Oficial da União, a suspensão do concurso Depen e da aplicação das 
provas, que ocorreriam em 6 de setembro. 

O certame, no entanto, deverá ser retomado em 2021. 

Vagas
O edital do concurso para efetivos oferta 309 vagas, sendo 294 vagas para o cargo de 
Agente Federal de Execução Penal, de nível médio, e 15 vagas para Especialista Federal 
em Assistência à Execução Penal, de nível superior. Confira a distribuição das 309 vagas:
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Requisitos
Agente Federal de Execução Penal do Depen: 
Certificado de conclusão de curso de nível médio e Carteira Nacional de Habilitação ou 
permissão para conduzir veículos automotores de, no mínimo, categoria “B”, válida e sem 
impedimentos, e que não possua observação de adaptação veicular ou restrição de locais 
e(ou) horário para dirigir. 
Especialista Federal em Assistência à Execução Penal do Depen (diversas especialidades): 

Diploma de nível superior, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo MEC, e registro no respectivo órgão de classe. 

Não há idade máxima para entrar por concurso no Depen. Há apenas uma idade mínima, 
que é 18 anos. A única limitação que deve ser respeitada é a da aposentadoria compulsória. 

Remuneração
Segundo o edital do Depen, a remuneração dos cargos será:

Agente Federal de Execução Penal – R$ 6.030,23 (R$ 4.170.63 referentes ao vencimento 
básico, acrescido de R$ 1.401,60, referentes à Gratificação de Desempenho de Atividade 
de Agente Federal de Execução Penal, de que trata a Lei nº 11.907/2009, e de R$ 458,00 
referentes ao auxílio- alimentação). 

Especialista Federal – R$ 5.865,70 (R$ 4.361,30 referentes ao vencimento básico, acrescido 
de R$ 1.046,40, referentes à Gratificação de Desempenho de Atividade de Assistência 
Especializada, de que trata a Lei nº 11.907/2009, e de R$ 458,00 referentes ao auxílio-
alimentação). 

02. PC DF
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) determinou, no dia 30 
de novembro de 2020, que a PCDF e o Cebraspe apliquem as provas do concurso da 
Polícia Civil do Distrito Federal. De acordo com a decisão, as provas objetiva e discursiva 
deverão ser aplicadas em até 120 dias.

Com as devidas explicações realizadas, o TJDFT determinou então que, no prazo de 10 
dias, fosse definida nova data para a aplicação das provas e que elas fossem aplicadas em 
até 90 dias.

Recentemente, em decisão do Desembargador José Divino de Oliveira, essa liminar foi 
derrubada e a data segue sem definição.

Vagas
O edital para o Concurso PCDF Agente oferta 1.800 vagas, sendo 600 imediatas mais 
1.200 em cadastro de reserva.

Requisitos
Nível superior em qualquer área.

Remuneração
R$ 9.394,68.
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03. PC PR

Atenção, concurseiro estrategista, as provas do concurso PC PR, da Polícia Civil do Paraná, 
foram remarcadas! 

Agora, a prova objetiva para os cargos de Investigador, Papiloscopista e Delegado será 
aplicada no dia 21 de fevereiro de 2021. A prova de conhecimento específico para 
Delegado, por sua vez, será realizada no dia 11 de abril de 2021.   

Vagas
O concurso Polícia Civil do Paraná oferta 400 vagas imediatas para os cargos de Delegado, 
Investigador e Papiloscopista, de nível superior.

Confira a Distribuição:
• Delegado - possuir diploma de conclusão de graduação de nível superior em Direito e 
CNH categoria B ou superior.

• Investigador - possuir diploma de conclusão de qualquer curso de graduação de nível 
superior e possuir CNH categoria B ou superior.

• Papiloscopista - possuir diploma de conclusão de qualquer curso de graduação de nível 
superior e possuir CNH categoria B ou superior.

Requisitos
 • Delegado 50 vagas;
 • Investigador 300 vagas;
 • Papiloscopista 50 vagas.

Remuneração
 • Delegado R$ 18.280,05;
 • Investigador R$ 5.588,05;
 • Papiloscopista R$ 5.867,45.

04. PC SP

O delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, afirmou, em entrevista 
publicada pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (ADPESP), 
que os editais do próximo concurso PC SP estão prontos para publicação e que somente 
aguardam autorização do governo paulista.

Fontes falou, ainda, sobre a expectativa de ingresso de novos policiais na instituição até 
2023.

“Ainda que não haja contratação no ano de 2021, relacionado ao novo concurso, nós 
precisamos deixar ele pronto para, em 2022, contratar 2.750
policiais, além dos que já estão na academia. O nosso objetivo até 2023 é tentar trazer 
para os quadros da Polícia Civil pelo menos 8 mil policiais”, declarou. 
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O próximo passo do certame é escolher a banca organizadora, prevista para acontecer em 
breve.

Vagas
Recentemente, foram publicadas as comissões dos próximos concursos públicos para 
ingresso às carreiras de Investigador, Escrivão, Médico Legista e Delegado na PC SP 
(Polícia Civil de São Paulo), que ofertarão, ao todo, 2.939 vagas.
As 2.939 vagas do novo concurso são distribuídas entre os cargos de Delegado, 
Investigador, 
Escrivão e Médico Legista:
 • Delegado: 250 vagas;
 • Investigador: 900 vagas;
 • Escrivão: 1.600 vagas;
 • Médico Legista: 189 vagas.

Requisitos
Os requisitos para o ingresso na instituição variam de acordo com a área de atuação. Por 
isso, listamos abaixo as principais exigências do concurso, de acordo com cada cargo.

Escrivão e Investigador: ter 18 anos ou mais na data da posse, formação em Nível Superior 
em qualquer área de atuação, ter CNH na categoria “B”, no mínimo.

Papiloscopista, Auxiliar de Papiloscopista e Agente de Telecomunicações: nível médio, 
carteira nacional de habilitação, CNH, na categoria “B”, e ter no mínimo 18 anos na data 
da posse. 

Agente Policial: nível médio, carteira nacional de habilitação, CNH, na categoria “D”, e 
ter no mínimo 18 anos na data da posse. 

Delegado: portador do diploma de bacharel em Direito e comprovação do exercício de, 
pelo menos, 2 anos de atividade jurídica ou policial, comprovados na data da posse.

Médico Legista – diploma de nível superior em Medicina, registro no CRM e carteira de 
motorista tipo “B” (último edital). 
Remuneração
Agente de Telecomunicações e Papiloscopista:
Vencimento inicial de R$ 3.769,36 , correspondentes à soma dos valores do salário-base 
e da Gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial – RETP. Pode chegar a R$ 
4.664,00 na última classe/nível.

Auxiliar de Papiloscopista e Agente Policial:
Vencimento inicial de R$ 3.050,60 , correspondentes à soma dos valores do salário-base 
e da Gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial – RETP. Pode chegar a R$ 
3.715,88 na última classe/nível.

Delegado: Vencimento inicial de R$ 10.382,48, correspondentes à soma dos valores 
do salário-base, da Gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial – (RETP) e 
do Adicional por Direção da Atividade de Polícia Judiciária (ADPJ). Pode chegar a R$ 
16,704,30 na última classe/nível.
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Investigador e Escrivão:
Vencimento inicial de R$ 3.931,18 , correspondentes à soma dos valores do salário-base 
e da Gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial – RETP. Pode chegar a R$ 
5.304,08 na última classe/nível.
Médico Legista:
A remuneração do cargo é de R$8.699,94, correspondentes à soma do salário-base e da 
Gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial – RETP.

05. PC RJ

Após publicar um documento que valida as AUTORIZAÇÕES para os editais do concurso 
PC RJ, assinado pelo governador em exercício, Cláudio Castro, a Secretaria de Polícia Civil 
(SEPOL) confirmou a oferta de 864 vagas para o certame.

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.

Vale reforçar que os editais têm previsão de publicação para o primeiro semestre de 
2021.

Vagas
A previsão de 864 vagas para o concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi confirmada em 
comunicado da Secretaria de Polícia Civil (SEPOL) e validada em Despacho do governador 
em exercício, Cláudio Castro. Confira abaixo as vagas e cargos contemplados:

• Delegado (47 vagas);
• Perito Legista (54 vagas);
• Inspetor de Polícia (597 vagas);
• Investigador Policial (118 vagas);
• Técnico de Necropsia (16 vagas);
• Auxiliar de Necropsia (12 vagas); e
• Perito Criminal (20 vagas).

Além disso, o texto explica que, das oportunidades ofertadas, 73 vagas serão para 
convocação imediata:

• Auxiliar de necropsia – 2 vagas (nível fundamental);
• Técnico de necropsia – 1 vaga (nível médio);
• Investigador – 11 vagas (nível médio);
• Inspetor – 50 vagas (nível superior);
• Perito legista – 6 vagas (nível superior);
• Perito criminal – 1 vaga (nível superior);
• Delegado – 2 vagas (nível superior).

Requisitos
Veja os principais requisitos para ingressar nos cargos:
• Inspetor: nível superior em qualquer área;
• Perito Legista: nível superior em Medicina, Odontologia, Farmácia ou Bioquímica;
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• Delegado: nível superior em Direito;
• Técnico de Necropsia: nível médio;
• Auxiliar de Necropsia: nível fundamental;
• Perito Criminal: nível superior em Engenharia, Informática, Farmácia, Veterinária, 
Biologia, Física, Química, Economia, Ciências Contábeis ou Agronomia, dependendo da 
área específica; 
• Investigador: nível médio.
Remuneração

Os salários da PC-RJ estão descritos na tabela abaixo: 

Figura 3 - Salários dos Cargos da Polícia Civil do Rio de Janeiro

   

Perito Legísta

Médico Policial

Papiloscopista

Inspetor de 
Polícia

Investigador 
Policial

Téc. Necropsia

Aux. Necropsia

230%

230%

230%

230%

230% 

230%

230%

R$ 2.172,74

R$ 1.803,37

R$ 1.803,37

R$ 1.694,73

R$ 1.542,28

R$ 1.412,28

R$ 1.195,01

100%

100%

100%

-

-

100%

-

10% no Triênio

10% no Triênio

10% no Triênio

10% no Triênio

10% no Triênio

10% no Triênio

10% no Triênio

10% a 25%

10% a 25%

10% a 25%

10% a 25%

10% a 25%

10% a 25%

10% a 25%

R$ 10.311,32

R$ 9.305,37

R$ 9.305,37

R$ 6.711,29

R$ 6.108,85

R$ 7.287,36

R$ 4.732,23

Cargos Atividade 
Técnico

Ciêntifica

Atividade 
Perigosa

Vencimento
Base

Tempo de 
Serviço

Habilitação
Profissional

Total
Aproximado

06. PC CE

Atenção concurseiros da área policial! Um novo concurso da Polícia Civil do Ceará (PC 
CE) foi ANUNCIADO pelo governador do estado, Camilo Santana, e, agora, a comissão 
organizadora foi instituída. O Documento que confirma essa informação foi publicado no 
Diário Oficial.

Vagas
Segundo Camilo, serão ofertadas 500 VAGAS, distribuídas em 100 para o cargo de 
Escrivão e 400 para Inspetor de Polícia.

Requisitos
Inspetor e Escrivão de Polícia: diploma de nível superior em qualquer área e CNH regular 
na categoria “B”.

Remuneração
Escrivão e Inspetor: R$ 3.434,54 (nível I) a R$ 3.503,23 (nível II).
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07. PC AM

Um novo concurso PC AM está cada vez mais próximo de acontecer! Isso, porque o 
governador do Amazonas, Wilson Lima, demonstrou que o novo certame da corporação 
poderá ocorrer no primeiro semestre de 2021.

Apesar de frisar que há dificuldade em organizar o concurso agora, por restrições financeiras, 
Lima ressaltou a necessidade de aumentar o efetivo nas forças de segurança do estado.

Vagas
De acordo com o documento, serão abertas 424 vagas para o concurso da PC AM. As 424 
vagas em aberto foram distribuídas nos seguintes cargos:

• Delegado – 62 vagas;
• Investigador – 200;
• Escrivão – 98;
• Perito Criminal – 27;
• Perito Legista – 8;
• Perito Odontolegista -3;
• Auxiliar Perito – 16;
• Padioleiro – 10.

Requisitos
Há oportunidades para nível superior, médio e fundamental no novo concurso PC AM. 
Veja abaixo os requisitos solicitados aos cargos ofertados:

Delegado: além de Bacharelado em Direito, o cargo exige experiência de 3 anos na área 
jurídica ou policial e CNH na categoria “B”.

Investigador de Polícia e Escrivão de Polícia – 4ª Classe: nível superior em qualquer área 
de conhecimento e CNH na categoria “B”.

Perito Criminal – 4ª Classe: nível superior com inscrição no respectivo Conselho Profissional 
e 2 anos de experiência na área de formação. As áreas de graduação requisitadas são:

• Engenharia Florestal e Cursos de Tecnologia na área Florestal;
• Computação, Informática e Processamento de Dados;
• Química, Farmácia e Bioquímica;
• Ciências Contábeis;
• Ciências Biológicas e Biomedicina;
• Engenharia Mecânica, Naval e Mecatrônica e Cursos de Tecnologia Mecânica e 
Mecatrônica.

Perito Legista – 4ª Classe: nível superior em Medicina, com inscrição no Conselho Regional, 
além de 2 anos de experiência na área de formação.

Perito Odontolegista – 4ª Classe: nível superior em Odontologia, com inscrição no 
Conselho Regional e 2 anos de experiência na área de formação.

Auxiliar de Perito: nível médio.
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Padioleiro: nível fundamental. No entanto, para exercer a função, é necessário força física, 
tendo em vista as atividades de transporte e coleta de cadáveres. Portanto, para o novo 
concurso Polícia Civil AM, há a possibilidade de acrescentar algum tipo de experiência 
relacionada à atividade física. 

Remuneração
O Governo do estado do Amazonas aprovou o projeto de lei que proporcionou um 
reajuste salarial de 11%.

Escrivão e Investigador: R$12.948,78;
Auxiliar de Perito: R$ 1.155,00;
Delegado: R$20.297,31.

08. PC AC

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (SEJUSP) constituiu uma 
comissão integrada para elaborar propostas de realização de concursos públicos para a 
área da segurança do estado, entre eles, o da PC AC. 

Remuneração

O edital de 2017 trouxe consigo as remunerações atualizadas para os cargos. Abaixo, você 
pode conferir uma tabela completa com os salários iniciais e crescimento das carreiras dos 
cargos de Agente, Escrivão, Perito e Auxiliar de Necropsia:

CLASSE III CLASSE IV CLASSE VCLASSE IICLASSE I

R$ 7.100,00 R$ 8.150,00 R$ 9.200,00R$ 6.050,00R$ 5.000,00
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09. PC AL

O edital do concurso PC AL, da Polícia Civil de Alagoas, deve ser publicado no início de 
2021. A previsão foi feita pelo governador do estado, Renan Filho, que falou, mais uma 
vez, sobre os cinco novos concursos para o estado em 2021. 

Vagas

Para o novo certame, 300 oportunidades estão previstas, sendo 260 vagas para Agente 
de Polícia e 40 oportunidades para Delegado. A solicitação da corporação por um novo 
certame visa cobrir o deficit de quadros na corporação, que conta com um efetivo de 
1.600 Delegados e Agentes.

Requisitos

Agente de Polícia: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível 
superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC), acrescido de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Delegado: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de 
nível superior em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
MEC.

Remuneração

Conforme Lei nº 7.971, de 9 de janeiro de 2018, a remuneração inicial para os cargos de 
Agente e Escrivão é de R$ 3.800,00, vigente desde dezembro de 2018. 

Já a remuneração do cargo de Delegado, de acordo com o Portal da Transparência, varia 
entre R$18 mil e R$35 mil. 

10. PC GO

Apesar de ter COMISSÃO desde o mês de julho de 2019, pouco se falou a respeito do 
novo concurso PC GO, da Polícia Civil de Goiás. 

A falta de novas informações levou o promotor de Justiça, Fernando Krebs, da 57ª 
Promotoria de Goiânia, a expedir recomendação ao secretário estadual de Segurança 
Pública, Rodney Miranda, para que um novo concurso PC GO, para os cargos de Agente 
e Escrivão, fosse realizado e concluído em até um ano. 

Vagas
Em julho de 2019, foi anunciada, no Diário Oficial de Goiás, a comissão do concurso PC 
GO. A princípio, a previsão era para 550 vagas, para os cargos de Agente e Escrivão, mas 
até o momento não houve qualquer movimentação.
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Requisitos

Agente 
Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior 
em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação (MEC), e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, 
categoria “B”.
Escrivão
Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior 
em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo MEC.

Remuneração
A remuneração inicial do cargo é de R$ 1.500, mas não se deixe levar por esse valor, pois, 
de acordo com o Portal da Transparência do estado de Goiás, as remunerações atuais 
recebidas são de:
• Agente de Polícia: R$ 10,5 mil;
• Escrivão: R$ 10 mil.

Lembrando que o valor não inclui os benefícios, como vale-alimentação, vale-transporte, 
auxílio-moradia, plano de saúde, entre outros. 

11. PC ES
Um novo concurso PC ES, da Polícia Civil do Espírito Santo, está previsto para ocorrer em 
2021! As informações foram confirmadas pela própria instituição.

“A Polícia Civil informa que a elaboração do concurso público está em andamento, sendo 
ainda definido o quantitativo de vagas, cargos e salários. A previsão é que o certame seja 
realizado somente em 2021”, conforme o comunicado! 

Vagas
A corporação ganhará reforços, já que o quantitativo de convocados aumentou para 448, 
após pedido de ampliação feito pela Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa.
As vagas ampliadas serão distribuídas da seguinte forma:

• Auxiliar de Perícia Médico-Legal: 50; 
• Assistente Social: 6; 
• Escrivão: 130;
• Investigador: 150;
• Médico-Legista: 30;
• Perito Oficial Criminal: 76;
• Psicólogo: 6.

Requisitos
Nível Superior:
• Assistente Social;
• Escrivão;
• Investigador;
• Médico-Legista;
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• Perito Oficial Criminal;
• Psicólogo;

Nível médio
• Auxiliar de Perícia Médico-Legal.

Remuneração
Para os cargos de nível superior, a remuneração inicial é de R$ 5.103,84, podendo chegar 
a até R$ 10.242,20 na última Categoria/Referência. Já para nível médio, o subsídio é de 
R$ 3.622,08, podendo chegar a R$7.268,67. 

Todos os cargos possuem carga horária de 40 horas semanais, exceto Médico-Legista, que 
tem 10 horas a menos. 

12. PC MG

Mais um certame deve sair em breve! Isso, porque a Comissão de Segurança Pública da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou, na 2ª Sessão, a Proposição nº 
7.660/2020, que visa acelerar a realização do concurso Polícia Civil MG. 

Vagas
Lembrando que o quantitativo de 1.514 vagas, obtido com exclusividade pelo Estratégia 
Concursos, foi confirmado pelo delegado-geral da instituição, Wagner Pinto de Souza.
Confira abaixo a distribuição das oportunidades:
• 80 Analistas;
• 201 Delegados;
• 317 Escrivães;
• 689 Investigadores;
• 51 Peritos;
• 16 Médicos-Legistas;
• 160 Técnicos-Assistentes.

Requisitos

Delegado

Para se tornar um Delegado, é preciso preencher os seguintes requisitos:
• ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da posse; 
• ser brasileiro nato ou naturalizado; 
• estar em dia com as obrigações eleitorais; 
• em caso de candidato do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
• estar em pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
• possuir título de bacharel em Direito.  
Investigador
Para ser um investigador, é preciso ter formação de nível superior, a ser comprovado 
mediante a entrega de cópia autenticada de diploma ou de certidão expedida por 
faculdade reconhecida pelo Ministério da Educação, na data da posse.
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Perito Criminal
Quem tem interesse em prestar o concurso da Polícia Civil de Minas Gerais para Perito 
Criminal precisa ter Ensino Superior Completo em qualquer área de conhecimento.

Médico-Legista
Para se candidatar à carreira de Médico-Legista é necessário Diploma de Ensino Superior 
em Medicina.

Remuneração
• Delegados: R$ 11.752,34;
• Escrivães e Investigadores: R$ 3.688,59;
• Peritos e Médicos-Legistas: R$ 8.874,60.

13. PC MT

O concurso público da PC MT para o cargo de Delegado Substituto teve sua validade 
suspensa. Realizado em 2017 e homologado em 2018, o certame ficaria válido até o final 
do próximo ano.

Porém, é importante frisar que o certame está autorizado desde 2018 pelo ex-governador 
do estado. Além disso, atualmente a corporação tem cerca de 43% dos cargos vagos. 
Portanto, a qualquer momento pode-se decidir por um novo concurso. 

O Estratégia Concursos entrou em contato com a Assessoria de Comunicação da Polícia 
Civil Judiciária do Mato Grosso, que informou não haver previsão de novos concursos para 
Escrivão e Investigador e que estão aguardando a autorização do Governo.

Vagas

Segundo a Lei nº 7.935/2003, são previstos para o quadro de servidores 400 Delegados, 
4 mil Investigadores e 1.200 Escrivães. Porém, dados do mês de março apontam números 
bem abaixo: o efeito atual é de cerca de 57% para Delegados, 58% para Escrivães e 53% 
para Investigadores. 

Requisitos

Delegado – diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de 
nível superior de bacharelado em Direito, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
Remuneração
R$ 22.006,01 para Delegado de Polícia Substituto.
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14. PM DF

Recentemente, foi confirmada, ao Jornalismo do Estratégia Concursos, a informação de 
que 2.100 VAGAS foram SOLICITADAS para o próximo concurso PMDF.

A informação é da Assessoria de Comunicação da Polícia Militar do Distrito Federal, 
que também confirmou que a previsão é que o certame aconteça no final de 2021, após 
preenchimento de todas as vagas do concurso anterior.

Vagas
2.100.

Requisitos
Para concorrer às vagas, é necessário atender aos seguintes requisitos:
• nível superior, ter no mínimo 18 anos de idade até a data da inclusão na PMDF;
• ter 30 anos de idade (não ter completado 31) até a data da inscrição no concurso público.
• estando descalço e descoberto, ter a altura mínima de 1,65m, para os candidatos do 
sexo masculino, e 1,60m, para os candidatos do sexo feminino.

Remuneração
Com o recente reajuste que concede aumento no valor da Vantagem Pecuniária Especial 
(VPE) em 25% para todos os postos/graduações, as remunerações iniciais vão de R$ 5,2 
mil para R$ 6,5 mil. Um coronel da PM do DF tem remuneração de até R$ 24 mil e passará 
a receber até R$ 30 mil. 

15. PM SP

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 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. 

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 em 2021.  

Vagas
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!

Requisitos
Soldado
• ser brasileiro;
• ter idade mínima de 17 (dezessete) anos;
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• 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 1.55 cm, se mulher, e 1.60 cm, se homem; 
• ser habilitado para condução de veículo motorizado entre as categorias “B” e “E”. 

Remuneração

Conforme disposto na legislação, a remuneração básica inicial para o cargo de Aluno-
Oficial PM é de R$ 3.268,33.
De acordo com o site oficial de recursos humanos de São Paulo, um Soldado 2ª Classe tem 
remuneração inicial de R$2.574,66.

16. PM PR

São ofertadas 2.000 vagas para o cargo de Soldado da Polícia Militar e 400 para Soldado 
Bombeiro Militar, todas de nível médio. A nova data para a realização da prova objetiva 
ainda não foi confirmada. 

Vagas
2.400

Requisitos
Para se candidatar em uma das vagas para o cargo de Soldado, o candidato deve ter no 
máximo 30 anos de idade no ato da inscrição, ou seja, não ter completado 31 anos no 
primeiro dia de inscrições. Possuir o Ensino Médio completo e ter Carteira Nacional de 
Habilitação no mínimo categoria ‘B’.

Remuneração

RemuneraçãoCargos

R$1.933,63 

R$4.263,67

Soldado de 2ª Classe Policial Militar e Bombeiro Militar Soldado de 1ª Classe 

Policial Militar e Bombeiro Militar
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17. PM RJ

Segue o processo de escolha da BANCA organizadora do próximo concurso PMERJ 
Oficial. Em contato com a instituição, fomos informados de que não há, no momento, 
nada confirmado.

Enquanto isso, comenta-se, nos bastidores, que duas empresas estão entre as mais cotadas 
para organizar o certame: FGV e IBADE. A Assessoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro 
informou que novidades devem ser divulgadas em breve!

Vale lembrar que o concurso PMERJ Oficial foi AUTORIZADO por meio de Despacho do 
então governador Wilson Witzel.

Vagas
Serão ofertadas 32 vagas para o Quadro de Oficiais.

Requisitos
• Idade entre 18 e 30 anos;
• Ensino médio completo;
• Carteira Nacional de Habilitação (CNH B ou superior);
• Índices de altura (a partir de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres). 

Remuneração
No último edital, o aluno receberia o valor de R$ 2.213,62 durante o Curso de Formação 
e, após a formatura, passaria a receber o soldo inicial de R$ 3.452,55.

18. PM AM

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. 

Vagas
Cargos e vagas a serem ofertados no 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. Requisitos

Para ingressar na área de segurança e poder participar do concurso PM AM, é necessário 
obedecer a alguns requisitos: 
• ter idade entre 18 e 28 anos (para Oficial de Saúde, o máximo é 35 anos); 
• possuir altura mínima de 1,65m (sexo masculino) e 1,60m (sexo feminino);  
• possuir CNH, no mínimo, na categoria B; e 
• formação de nível médio, técnico ou superior (a depender dos cargos). 
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Remuneração

• Aluno Oficial de Saúde: R$ 5.668,38; 
• Cabo: R$ 5.714,12; 
• Aluno Soldado: R$ 2.263,05; 
• Soldado: R$ 4.464,87. 

19. PM PI

O novo concurso da Polícia Militar do Piauí (PM PI) foi AUTORIZADO com 690 vagas. As 
informações foram reveladas pelo governador do estado, Wellington Dias, em vídeo nas 
redes sociais. 

O comandante já havia revelado que a Polícia Militar do Piauí está pronta para trabalhar 
junto ao NUCEPE (Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos), banca organizadora do 
último concurso PM PI, para a elaboração da minuta do edital. 

O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 01 ano, prorrogável por igual período. 
A jornada de trabalho será de 40 horas semanais. 

Vagas
690 vagas.
Segundo Dias, serão 650 vagas para o cargo de Soldado, de nível médio, e 40 oportunidades 
para Oficial, de nível superior.

Requisitos
Os principais requisitos cobrados no último edital foram:
• Ensino Médio completo; 
• Idades entre 18 e 30 anos; 
• Altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres; e possuir Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), no mínimo, na categoria A-B. 

Remuneração
A remuneração ofertada aos candidatos é de um salário mínimo.

20. PM CE

Atenção, concurseiro da Área Policial! Um GRANDE concurso da Polícia Militar do Ceará 
(PM CE) foi ANUNCIADO e, agora, a comissão organizadora foi instituída. O documento 
com os membros que farão a organização do certame foi publicado no Diário Oficial.

Vagas
O certame ofertará 2.200 vagas e será lançado em 2021.
Das 2.200 vagas ofertadas, 2.000 serão para o cargo de Soldado e 200 para Oficial. 
Segundo o governador, a ideia é que o quantitativo acima seja dividido em dois concursos, 
um em 2021 e outro em 2022. 
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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:

• Ensino Médio ou ensino médio técnico completo devidamente comprovado por alguma 
instituição credenciada pelo MEC; 
• idade igual ou superior a 18 anos e inferior a 30 anos de idade 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; 
• não estar grávida por ocasião da realização do Curso de Formação Profissional (candidatas 
do sexo feminino). 

Remuneração
Soldado: R$ 3.885,44. 
Aspirante a Oficial: R$ 5.950,00. 

21. PM RN

Foi assinado o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre o Ministério Público e a 
Polícia Militar do Rio Grande do Norte para que a instituição preencha, por meio de um 
novo concurso público, 215 vagas para o quadro de pessoal da Diretoria da Saúde. 

Vagas

Serão 90 vagas para Oficial da Saúde e 125 vagas para Praças do Quadro de Praças da 
Saúde da PM RN. 
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22. PM TO

O edital do concurso PM TO sofreu alterações nas distribuições de cargos e vagas! 
A informação foi confirmada pelo chefe de Comunicação da instituição, Major Levy 
Gonçalves, em live realizada nas redes sociais da Polícia Militar do Tocantins. 

Lembrando que o Cebraspe já foi definido como BANCA do concurso, que ofertará 1.000 
oportunidades para o cargo de Soldado, de nível médio e técnico.

Vagas
Agora, as 1.000 vagas terão a seguinte configuração: 
• 50 vagas Soldado de Músico (ambos os sexos);
• 25 vagas para Soldado da área de saúde, sendo 20 para Técnico de Enfermagem e 5 
para Técnico em saúde bucal) (ambos os sexos);
• 925 vagas para Soldado (10% destinadas às mulheres).

Requisitos
• Idade mínima de 18 anos e máxima de 32 anos, na data de inscrição;
• Altura mínima de 1,63m para homens e 1,60m para mulheres;
• CNH no mínimo categoria B;
• Nível médio completo – Soldado.

Remuneração
Durante o período de formação, o subsídio do Aluno-Soldado, em valores vigentes, é de 
R$ 2.215,10.

O Aluno-Soldado que obtiver a aprovação no Curso de Formação será promovido ao 
Cargo de Soldado do QPPM da Polícia Militar do Tocantins, com remuneração prevista 
de R$ 4.514,67.

23. PM AC

Um novo concurso da Polícia Militar do Acre (PM AC) poderá ser realizado a partir de 
2021. Isso, porque foi publicada uma Portaria que constituiu uma comissão integrada para 
a elaboração de propostas para novos concursos da segurança pública do estado. 

Requisitos
Se você sonha com o cargo de policial militar, confira a seguir os requisitos exigidos no 
último edital. Para ser um PM, era necessário preencher os critérios abaixo: 

• Idade mínima de 18 anos e máxima de 30;
• Possuir estatura mínima de 1,60 m para candidatos do sexo masculino e 1,55 m para 
candidatas do sexo feminino;
• Possuir nível médio de escolaridade.
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24. PM AL

A presidente da Comissão de Qualidade de Vida, Saúde e Segurança do Trabalho da 
PM AL, major Suzana Mara Fontes Cunha, solicitou reforços para a corporação, incluindo 
vagas para Oficiais de Saúde e Especialistas no próximo concurso PM AL. 

Vagas
Lembrando que o Comandante-Geral da Polícia Militar de Alagoas, Marcos Sampaio Lima, 
já havia solicitado 1.060 oportunidades para um novo certame. 

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.

Requisitos
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; e 
possuir CNH, no mínimo, na categoria B ou provisória para essa categoria. 

Remuneração
R$ 3.744,47.
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.

25. Polícia Penal MG
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).

Vagas

Juntamente com a vaga 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.

Requisitos
Para prestar o concurso para a Polícia Penal MG, é necessário se enquadrar nos requisitos 
abaixo:
• Ensino médio ou curso profissionalizante, emitido por instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC);
• Jornada de Trabalho de 40 horas semanais em regime de dedicação exclusiva, o que 
inclui período noturno, sábados, domingos e feriados. 
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Remuneração
Remuneração inicial de R$ 4.098,00.

26. Polícia Penal RJ

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ) aprovou e promulgou a PEC 47/20 que 
cria a Polícia Penal no estado do Rio de Janeiro.

Vagas
A medida poderá favorecer a realização de novos certames, como o da área da saúde, 
com previsão de 88 vagas, visando substituir os profissionais temporários.

Além disso, de acordo com as últimas informações divulgadas pela Secretaria de 
Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (SEAP RJ), 1.889 cargos para a carreira de 
Inspetor estão vagos.

Requisitos
• Ensino Médio completo;
• Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria ‘B’.

Remuneração
A Lei nº 6.841, de 30 de junho de 2014, fixou os vencimentos para as diversas Classes do 
cargo de Inspetor em:
• Classe III: R$ 5.194,04;
• Classe II: R$ 5.771,15;
• Classe I: R$ 6.412,39.

27. Polícia Penal TO

Foi publicada no Diário Oficial a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que define 
a estrutura e o funcionamento da Polícia Penal. O documento ainda informa que o 
preenchimento do quadro de servidores deverá ser feito, exclusivamente, por meio de 
concurso público.

Vale lembrar que o certame é previsto para 2021.

Requisitos
• Curso de nível superior e aprovação no Curso de Formação de Agente Penitenciário;
• Carteira Nacional de Habilitação.

Remuneração
As remunerações iniciais variam entre R$ 2.326,82 e R$ 3.656,43. 
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28. PM AL
O secretário do Trabalho e Emprego, Sérgio Figueiredo, postou nas redes sociais a 
confirmação dos novos concursos de Alagoas para 2021, incluindo o Concurso Agepen 
AL.

Vagas
Com a exoneração dos funcionários, um novo concurso Agepen AL, para Policial Penal, 
deverá ser realizado em 2021, segundo declaração do governador do estado, Renan 
Filho, que já havia previsto o quantitativo de 250 vagas para o certame.

Requisitos

Para prestar o concurso Agepen AL, é necessário certificado de conclusão de ensino 
superior com formação em qualquer área de conhecimento, em instituição reconhecida 
pelo Ministério da Educação. Além disso, ser brasileiro nato ou naturalizado, estar quite 
com as obrigações eleitorais, e ter idade mínima de 18 anos na data da posse para 
candidatos de ambos os sexos. 

As obrigações militares para os candidatos do sexo masculino também precisam estar 
quitadas. A idade mínima para concorrer ao certame é de 18 anos. Além disso, o candidato 
deve estar apto, física e mentalmente, para o exercício do cargo. 

Remuneração

A remuneração inicial para Agente Penitenciário de Alagoas é de R$ 3.800., inicial. No 
entanto, a progressão na carreira permite que o servidor consiga obter R$ 9.359,63. 
A tabela remuneratória do cargo é dividida em 7 classes, de A a G, e em 4 níveis, de I a IV. 
O ingresso na carreira começa no Nível I da Classe A. 
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29. Agente Penitenciário AC

Um novo concurso do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN Acre) poderá 
ser realizado a partir de 2021. Isso, porque foi publicada uma Portaria que constituiu uma 
comissão integrada para a elaboração de propostas para novos concursos da segurança 
pública do estado. 

O novo concurso IAPEN Acre será voltado à área da Saúde e tem previsão de oferta de 16 
vagas. Confira a relação de cargos, vagas e remunerações: 

   

Técnico em enfermagem

Microscopista

Auxiliar de farmácia

Auxiliar de saúde bucal

Enfermeiro

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Odontólogo

Médico (Clínica geral)

Nutricionista

04

01

01

02

03

01

01

01

01

01

30h/semana

30h/semana

30h/semana

30h/semana

30h/semana

30h/semana

30h/semana

30h/semana

20h/semana

30h/semana

R$ 1.543,20 + R$ 914,95 = 2.458,15

R$ 1.543,20 + R$ 914,95 = 2.458,15

R$ 1.543,20 + R$ 914,95 = 2.458,15

R$ 1.543,20 + R$ 914,95 = 2.458,15

R$ 3.632,80 + R$ 914,95 = R$ 4.547,75

R$ 3.632,80 + R$ 914,95 = R$ 4.547,75

R$ 3.632,80 + R$ 914,95 = R$ 4.547,75

R$ 6.386,64 + R$ 914,95 = R$ 7.301,59

R$ 9.384,00 + R$ 914,95 = 10.298,95

R$ 3.632,80 + R$ 914,95 = R$ 4.547,75

Cargos nível 
médio

Carga 
horáriaQuantidade Vencimento bruto + 

Gratificação de risco de vida
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Àrea Legislativa

01. Senado Federal

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2021 foi encaminhado ao Congresso Nacional. 
A proposta prevê o provimento de 40 vagas para o Senado Federal.

Após o Cebraspe confirmar que será a BANCA responsável pela organização do próximo 
concurso do Senado Federal, o órgão veio a público, por meio de nota à imprensa, negar 
que tenha ocorrido a contratação de alguma organizadora para coordenar o certame.

Vagas e Requisitos

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

Remuneração
As remunerações dos cargos efetivos do Senado Federal são compostas por um vencimento 
básico acrescido de várias gratificações. De acordo com informações consultadas no Portal 
da Transparência do Senado Federal, com base no mês de maio de 2019, no total, as 
remunerações são as seguintes: 

Consultor Legislativo
• Inicial: R$ 33.461,68;
• Final: R$ 35.114,14.

Analista Legislativo
• Inicial: R$ 25.897,76;
• Final: R$ 29.351,82.

Técnico Legislativo
• Inicial: R$ 19.427,79;
• Final: R$ 23.260,88.

Advogado
• Inicial: R$32.020,77;
• Final: R$33.602,08.



59

02. ALESC

Foi autorizada a busca pela empresa que será responsável por organizar e executar o 
próximo concurso da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (ALESC). 

Está formada a COMISSÃO especial que fará o levantamento das necessidades em cada 
setor do órgão para contabilizar a quantidade de cargos vagos. 

Vagas
Segundo informações preliminares, o certame ofertará 29 vagas para o cargo de Analista 
Legislativo, com exigência de nível superior.

Requisitos

Analista Legislativo
• Diploma de graduação em nível superior na área do cargo + Registro no respectivo órgão 
de classe se houver.
Remuneração
Conforme o último edital, o vencimento básico inicial era de R$ 2.785,21 para Analista e R$ 
1.198,85 para Técnico, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 927,00. Considerando que 
já se passaram 10 anos, esses valorem já devem ter sido reajustados. Confira a remuneração 
de um Analista, pelo Portal da Transparência: 

Mês de Referência: 05/2019

   

Cargo efetivo

Adicional de pós-graduação

Adicional por tempo de serviço

Função de confiança

Participação em comissão legal

Previdência

Imposto de renda

Auxílio-educação

Auxílio-saúde

11.713,89

2.247,07

1.689,62

2.406,35

2.406,35

-

-

-

-

-

-2.287,00

-4.129,11

650,00

446,80

-

-

-

Rendimentos
Permanentes

Rendimentos Provisórios

Bruto

Liquído

Auxílios

Mês Atual Atrasados

20.463,28 -

650,00

14.047,17
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03. ALESP

O novo concurso da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) pode ganhar 
novos cargos. Além de ofertar vagas para Procurador, Analista e Técnico Legislativo, a 
criação da Controladoria Geral da ALESP gerou a expectativa de ampliação do certame. 

Sancionada em 7 de maio, a Lei Complementar 1.340/2019 criou 7 cargos de Auditor 
Interno, de nível superior, para compor a nova estrutura da Controladoria da ALESP. A nova 
lei também criou a função comissionada de Controlador-Geral, privativa dos membros da 
nova carreira. 

Requisitos

Analista Legislativo
Para os cargos de Analista, é exigida formação de nível superior em diversas áreas de 
atuação, a depender do cargo. Pode ser exigido também o registro no Conselho Regional 
da profissão, que também depende do cargo para o qual se pretende realizar concurso.

Técnico Legislativo
Os cargos de Técnico possuem funções que exigem nível médio completo acrescido ou 
não de nível profissionalizante na área pertinente.

Procurador
Os interessados na função de Procurador da ALESP devem possuir Diploma ou Certificado 
de Conclusão de curso de ensino superior em Direito e inscrição há no mínimo dois anos 
no quadro de advogados da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Auxiliar Legislativo
Para os cargos de Auxiliar Legislativo de Serviços Operacionais e Auxiliar Legislativo de 
Serviços Administrativos, exige-se nível fundamental completo; porém, para esses cargos, 
não haverá mais concurso público, pois serão extintos conforme vagarem. 

Auditor Interno
Para ingressar na carreira de Auditor Interno, é necessário ter nível superior completo em 
Ciências Jurídicas e Sociais (Direito), Ciências Contábeis e Atuariais, Ciências Econômicas 
ou Ciências da Administração. Exige-se também a comprovação de três anos de experiência 
profissional nas áreas correspondentes à escolaridade exigida. 

Remuneração
• Analista: R$ 5,5 mil + gratificações;
• Auxiliar: R$ 1,7 mil + gratificações;
• Procurador da Assembleia Legislativa: R$ 9 mil + gratificações;
• Técnico Legislativo: R$ 2,8 mil + gratificações;
• Auditor Interno: R$ 5,5 mil + gratificações.

Os benefícios a que os servidores fazem jus perfazem um total de R$ 1.942,37 e são eles:
• Auxílio-alimentação: R$ 601,49 (aproximadamente R$ 47 por dia);
• Auxílio-refeição: R$ 1.034,00;
• Auxílio-saúde: R$ 306,88.
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04. Assembleia Legislativa TO 

Um novo concurso Assembleia Legislativa TO poderá ocorrer em 2021, segundo previsão 
no Projeto de Lei Orçamentária do deste ano.

Recentemente, o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ TO) determinou que um novo edital 
do concurso Assembleia Legislativa TO seja publicado em até seis meses. O prazo, 
porém, só teve início após o fim do Decreto de calamidade pública no estado, em 31 de 
dezembro de 2020. 

Vagas

O Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa é composto pela Carreira Legislativa, 
integrada pelos cargos efetivos de:

I. Analista Legislativo, de nível superior;
II. Técnico Legislativo, de nível intermediário;
III. Agente Legislativo, de nível básico.

Requisitos
Nível Médio
• Assistente Legislativo (Assistência Administrativa) – 26 vagas; 
• Assistente Legislativo Especializado.

Nível Superior
• Procurador Jurídico – 6 vagas;
• Consultor Legislativo.

Remuneração

A remuneração do cargo de Analista Legislativo começará em R$ 5.062,73, e contará 
com 7 classes (anteriormente eram 6) e 42 padrões de vencimentos (anteriormente eram 
36) para alcançar a remuneração máxima de R$37.423,64. 

Para o cargo de Técnico Legislativo, a remuneração inicial será de R$3.426,66 e contará 
com 8 classes e 48 padrões (anteriormente eram 6 classes e 36 padrões) para alcançar a 
remuneração final de R$33.944,39. 

O inicial para o cargo de Agente Legislativo será de R$2.208,86, contando agora com 
9 classes e 54 padrões (anteriormente eram 6 classes e 36 padrões) para alcançar a 
remuneração final de R$29.322,50. 
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05. Assembleia Legislativa RN

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. 

Vagas

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 ou 
dezembro daquele ano, com aproximadamente 135 vagas, iincluindo Polícia Legislativa, 
Técnicos e Analistas Legislativos. 

Requisitos

Polícia Legislativa: Nível Superior em qualquer área.

Técnico: Ensino Médio.

Analista Legislativo: Nível Superior em qualquer área.

Remuneração

Atualmente, a remuneração inicial para o cargo de Técnico Legislativo é de R$ 2.609,48, 
podendo chegar a R$ 5.781,58.
Já para o cargo de Analista, a remuneração inicial é de R$5.697,27, chegando, ao longo da 
carreira, a R$10.257,94.
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06. Assembleia Legislativa ES

Foi confirmado pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, o deputado 
Erick Musso, um novo concurso para a ALES. A confirmação veio no dia 19 de dezembro. 

Vagas

De acordo com o deputado, o novo certame deve ofertar 100 vagas, distribuídas em 
diversos cargos. O concurso será lançado em razão do projeto “Gestão 2020”, que planeja 
as prioridades para o próximo ano. 

Requisitos
Nível superior:
• Procurador de 1ª Categoria;
• Analista em Comunicação Social I;
• Taquígrafo Parlamentar Apanhador I.

Nível médio ou técnico-profissionalizante:
• Técnico em Comunicação Social I;
• Técnico em Tecnologia da Informação I;
• Técnico Legislativo Sênior I.

   

Técnico Legislativo Júnior

Técnico Legislativo Sênior

Técnico em Tecnologia da Informação

Técnico em Comunicação Social

Técnico em Comunicação Social

Analista em Comunicação Social

Procurador

Consultor

R$ 2.498,20

R$ 3.673,78

R$ 3.673,78

R$ 3.673,78

R$ 5.318,18

R$ 5.318,18

R$ 16.418,86

R$ 10.389,15

R$ 5.196,82

R$ 7.582,13

R$ 7.582,13

R$ 7.582,13

R$ 10.930,69

R$ 10.930,69

R$ 23.599,583

R$ 12.117,393

Cargo Remuneração Inicial Remuneração Final
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Tribunais de Justiça

01. TJ RJ

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ RJ) vai retomar o concurso em 2021, segundo 
informações do órgão transmitidas ao Estratégia Concursos. O tribunal deverá publicar 
um novo cronograma de atividades em breve. 

A presidência da corte pretende reabrir as inscrições do concurso, em data ainda não 
divulgada. 

Àrea Tribunais
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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

31

2

10

5

5

5

6

1

1

2

2

2

1

2

Nível Médio

Nível Superior

Nível Superior

Nível Superior

Nível Superior

Nível Superior

Nível Superior

Nível Superior

Nível Superior

Nível Superior

Nível Superior

Nível Superior

Nível Superior

Nível Superior

Nível Superior

Cargo Vagas Escolaridade

Vagas

Requisitos
• Técnico de Atividade Judiciária:
• Ensino Médio ou curso técnico equivalente.
• Analista Judiciário:
• 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.

Remuneração
Segundo a estrutura remuneratória dos servidores, a remuneração 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 na qual o servidor se encontra.
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02. TJ AP

Foi publicada a autorização do novo concurso TJ AP para o cargo de Analista Judiciário 
Multidisciplinar, de nível superior. A seleção será realizada em 2021. Confira todos os 
detalhes sobre o cargo na aba ‘carreira’.

Vagas
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.

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.

Remuneração
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. 

03. TJ RS

Vagas

De acordo com as informações trazidas pelo Termo de Referência atualmente mencionado, 
o concurso voltado para a primeira instância, que já foi autorizado e possui comissão 
formada, ofertará 24 vagas para Oficial de Justiça (PJ-H) e 04 vagas para Assistente 
Social (PJ-J).

Requisitos
O novo Plano de Carreira dos Servidores prevê, dentre outras alterações, a mudança de 
escolaridade de nível médio para nível superior do cargo de Oficial de Justiça (PJ-H). 

Assistente Social Judiciário PJ-J (17 vagas) – Nível Superior. 

Remuneração
A remuneração estabelecida pelo órgão para o certame é de R$ 4.712,55 para Oficial de 
Justiça (Classe PJ-H) e de R$ 6.912,07 para o cargo de Assistente Social Judiciário.
Veja outras parcelas remuneratórias: 
• Auxílio-condução: R$ 1885,02 (40%);
• Risco de vida: R$ 1.649,39 (35%);
• Indenização por plantão (R$ 240,00 – R$ 480,00).
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04. TJ-TO

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.

Vagas
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).

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.

Remuneração
•Analista de Justiça: R$ 9.417,98; 
•Técnico de Justiça: R$ 5.625,38; 
•Oficial de Justiça: R$ 9.417,98. 

Além do vencimento básico, o servidor também pode receber os seguintes 
benefícios e auxílios no concurso TJ TO:

• 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. 
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05. TJ RO
Após a formação da comissão organizadora, o Tribunal de Justiça de Rondônia continua os 
preparativos do concurso TJ RO visando à contratação dos novos servidores. 

De acordo com informações do órgão, a previsão é que o edital seja publicado no primeiro 
semestre de 2021 tanto para servidores, quanto para temporários. 

Vale lembrar que a comissão organizadora do concurso TJ RO é a mesma para o concurso 
de servidores e para o Processo Seletivo Simplificado. 

Vagas
Analista Judiciário:
•Administrador – 1 vaga;

• Analista de Sistemas – 1 vaga;

• Analista de Sistemas (Desenvolvimento)-

4 vagas;

• Arquiteto – 1 vaga;

• Assistente Social – 1 vaga;

• Contador – 2 vagas;

• Economista – 1 vaga;

• Engenheiro Civil – 2 vagas;

• Engenheiro Eletrônico – 1 vaga;

• Engenheiro Mecânico – 1 vaga;

• Estatístico – 1 vaga;

• Jornalista – 1 vaga;

• Médico Cardiologista – 1 vaga;

• Médico Pediatra – 1 vaga;

• Médico Psiquiatra – 1 vaga;

• Nutricionista – 1 vaga;

• Odontólogo – 1 vaga;

• Oficial de Justiça – 14 vagas;

• Pedagogo – 2 vagas;

• Psicólogo – 5 vagas.   

Técnico Judiciário – 110 vagas

Requisitos
Nível Superior: Analista Judiciário;
Nível Médio: Técnico Judiciário,

Remuneração

Conforme a Estrutura Remuneratória do órgão, o vencimento inicial dos principais cargos 
varia entre R$ 2.331,25 e R$ 6.240,40. Vale ressaltar que os valores apresentados abaixo 
não estão acrescidos das possíveis gratificações e benefícios.

Analista Judiciário (nível superior):
• Inicial: R$ 6.365,21;
• Final: R$ 10.718,26.
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Técnico Judiciário (nível médio):

• Inicial: R$ 3.539,04;
• Final: R$ 5.959,34.
Além do vencimento, os servidores também tem direito aos seguintes benefícios:
• Auxilio-alimentação: R$ 1.100,00;
• Auxílio-creche: R$ 333,62;
• Auxílio-educação: R$ 170,98;
• Auxílio-saúde: R$ 500,00; e
• Auxílio-transporte (o auxílio é calculado com base no valor da passagem do transporte 
coletivo no município de lotação do servidor, considerando também a jornada de trabalho 
e a quantidade de dias úteis).

06. TJ RN

Em uma transmissão realizada na rede social oficial da OAB/RN, o presidente do Tribunal 
de Justiça local, desembargador João Rebouças, confirmou que os estudos para um novo 
concurso TJ RN já foram iniciados.

Requisitos

Analista Judiciário: Nível Superior;
Técnico Judiciário: Nível Médio.

Remuneração

Auxiliar Técnico / Técnico Judiciário / Oficial de Justiça: R$ 3.219,67
Além desses vencimentos, todos os cargos farão jus ao recebimento de auxílio-alimentação, 
no valor de R$ 1.400,00, e o cargo de Oficial de Justiça ainda fará jus ao auxílio-transporte, 
no valor de R$ 957,70.
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Ministério Público

01. MP AP

O Ministério Público do Amapá divulgou o extrato do contrato que oficializa o Cebraspe (Centro 
Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) como organizadora 
do concurso MP AP.

Vagas
• Técnico Ministerial – Área administrativa – 6 vagas;
• Analista Ministerial – Assistente Social, Psicólogo e T.I. – 4 vagas.

Requisitos
Técnico Ministerial – Nível Médio;
Analista Ministerial – Nível Superior.

Remuneração
Técnico Ministerial
• Inicial: 4.236,37;
• Final: R$ 12.730, 70.
Analista Ministerial
• Inicial: R$ 5.766,21;
• Final: R$ 17.328,01.
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02. MP MG

O Ministério Público de Minas Gerais está planejando um novo concurso público para 
Oficial do MP (concurso MP MG).

Vagas
O número de vagas ainda não foi confirmado e certamente os impactos decorrentes da 
pandemia de coronavírus atrapalharam a execução dos trabalhos, mas a previsão é que 
o concurso ocorra em breve. O MP MG tem hoje 157 cargos vagos de Oficial do MP, que 
exige nível médio. 

Requisitos
Certificado de conclusão de ensino em nível médio reconhecido pelo MEC, ou órgão 
competente, na forma da lei ou ato normativo específico.

Remuneração
R$ 3.728,29 para Oficial do MP.

03. MP RS

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 contratou o Instituto AOCP como banca organizadora do concurso público que 
visa ofertar vagas para os cargos de Analista e Técnico.

Vagas
Após a promulgação da Lei nº 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. 

Requisitos
• Para Analista do Ministério Público: diploma ou certificado de conclusão de curso 
superior na respectiva especialidade;

• Para Técnico do Ministério Público: certificado de conclusão do ensino médio e/ou, se 
for o caso, habilitação específica relacionada com a especialidade.

Remuneração
A remuneração inicial prevista para o cargo de Analista do MP RS é de R$ 7.352,93, 
podendo alcançar R$ 12.395,00 na nona classe normal, e de R$ 14.348,76 na terceira 
classe especial. 

Já a remuneração inicial prevista para o cargo de Técnico do MP RS é de R$ 3.860,28, 
podendo alcançar o valor de R$ 6.313,67 na nona classe normal, e de R$ 7.308,86 na 
terceira classe especial. 
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04. MP PA

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. 

Vagas
15 vagas, além da formação de cadastro reserva para Auxiliar Administrativo. 

Requisitos
Nível médio.

Remuneração
R$ 2,4 mil.

05. MPU

A Procuradoria-Geral da República confirmou ainda a intenção de realizar novos concursos, 
com editais para o quadro de servidores e para a carreira de Procurador da República. 

O órgão não tem mais cadastro reserva para nomear servidores em especialidades diversas 
das do concurso de 2018 no seu quadro de pessoal. 

Vagas
• Analista: 1.343 cargos vagos
• Técnicos: 637 cargos vagos

Requisitos

Para ser um analista do MPU, é necessário ter graduação em Direito. Para investidura no 
cargo de Técnico, é preciso ter concluído o ensino médio. 

Remuneração

De acordo com o edital, a remuneração inicial dos cargos varia entre R$6.862,72 para os 
Técnicos e R$11.259,81 para os Analistas. Ambos os cargos exigem jornada de 40 horas 
semanais. Além da remuneração fixada, sabe-se que os servidores do MPU fazem jus a: 

• Auxílio-alimentação: em torno de R$900,00;
• Adicional de qualificação: de 1% a 12,5%, conforme a qualificação (de cursos de 
treinamento a doutorado);
• Funções gratificadas e cargos em comissão: a partir de R$600 por mês.
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Procuradorias

01. PGE PA

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) do Pará já publicou o 
edital de licitação para escolha da banca organizadora do próximo concurso PGE PA para 
servidores. 

Vagas e Requisitos

Nível médio
• ASSISTENTE DE PROCURADORIA 05 + CR;
• ASSISTENTE DE PROCURADORIA – INFORMÁTICA 06 + CR;
• ASSISTENTE DE PROCURADORIA – CONTABILIDADE 01 + CR

Nível superior
• TÉCNICO DE PROCURADORIA – ADMINISTRAÇÃO 01 + CR
• TÉCNICO DE PROCURADORIA – BIBLIOTECONOMIA 01 + CR;
• TÉCNICO DE PROCURADORIA – CIÊNCIAS CONTÁBEIS 03 + CR;
• TÉCNICO DE PROCURADORIA – DIREITO 14 +CR;
• TÉCNICO DE PROCURADORIA – INFORMÁTICA 03 + CR;
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• TÉCNICO DE PROCURADORIA–MATEMÁTICA/ESTATÍSTICA/ECONOMIA 01 + CR;
• TÉCNICO DE PROCURADORIA – TÉCNICO EM GESTÃO DE PROCURADORIA 01 + CR.

Remuneração

A remuneração para cargos de nível superior da área-meio da Procuradoria é de R$ 1.799,15, 
além da gratificação de nível superior – de 80% em cima deste valor –, gratificação por 
desempenho e auxílio-alimentação.
A remuneração para cargos de nível médio é de R$ 1.257,30, além de auxílio-alimentação e 
gratificação por desempenho.

Defensoria Pública
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01. DPE MT

A Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso poderá divulgar em breve a empresa que 
organizará o concurso DPE MT. Mesmo com a pandemia da COVID-19, a comissão do 
certame continuou os preparativos para divulgar a organizadora. 

Vagas
O concurso DPE MT pretende ofertar 1 vaga imediata para o cargo de Controlador Interno 
e cadastro reserva para as várias especialidades de Analista e Técnico. 

Requisitos

Nível médio
• Assistente Administrativo;
• Assistente de Gabinete.

Nível superior
• Controlador;
• Analista.

Remuneração
DPE MT – Controlador Interno – R$ 8.720,23 a R$ 20.354,44;
DPE MT – Analista – R$ 4.741,40 a R$ 11.563,20;
DPE MT -Técnico – R$ 1.896,56 a R$ 4.623,39.

02. DPE MG

O novo certame será destinado ao preenchimento dos cargos criados pela Lei 22.790/2017, 
que instituiu as carreiras de Técnico e Analista da Defensoria Pública de Minas Gerais.

Vagas
A definir.

Requisitos
Técnico: nível médio;
Analista: nível superior, poderão ser exigidos formação especializada e registro profissional.

Remuneração
Técnico (40h) – R$ 2.300,00;
Analista (40h) – R$ 4.150,00.

03. DPE RO
Foi divulgado o extrato do contrato firmado entre a Defensoria Pública do Estado de 
Rondônia e o Cebraspe para a realização do 2º concurso DPE RO para o provimento de 
cargo do quadro administrativo da instituição. 

O órgão pretende ofertar vagas para cargos de nível médio e superior. 
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Vagas
As vagas ofertadas são para o quadro administrativo do órgão, nas especialidades:
• Certame DPE RO – Analista Jurídico;
• Certame DPE RO – Analista de Jornalismo;
• Certame DPE RO – Analista de Assistência Social;
• Certame DPE RO – Analista de Psicologia;
• Certame DPE RO – Analista de Publicidade;
• Certame DPE RO – Analista de Redação.

Requisitos
Nível superior.

Remuneração
A remuneração para os candidatos que são nomeados no concurso DPE RO tem variação 
de acordo com o nível de graduação e classes, podendo chegar aos R$ 8 mil iniciais.

A esses valores do certame DPE RO ainda serão incorporados os benefícios de: 

• Auxílio-alimentação: R$ 1.045,00;  
• Auxílio-saúde: R$ 420,00;  
• Auxílio-transporte (2 deslocamentos diários, considerados somente os dias úteis ou de 
efetivo exercício, limitado a 22 dias por mês, observando-se o valor da tarifa de transporte 
urbano coletivo praticado em Porto Velho – RO). 

04. DPE RR

Foi publicado o regulamento do próximo concurso DPE RR com as principais regras para a 
organização do certame. O regulamento norteará a contratação da banca e a elaboração 
do edital do concurso. 

Vagas

• Direito – CR;
• Informática – CR;
• Engenharia – CR;
• Contabilidade – CR;
• Administração – CR;
• Estatística – CR;
• Economia – CR;
• Secretariado Executivo – CR;

• Técnico em Informática – CR;
• Técnico Administrativo – CR;
• Técnico em Recursos Humano – CR;
• Psicologia – CR;
• Assistência Social – CR.

Requisitos
Nível médio para Técnico e nível superior para os demais. 

Remuneração
Nível médio: R$ 1,5 mil, chegando a R$ 4,3 mil;
Nível superior: R$ 3,6 mil, chegando a R$ 11,4 mil.
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Área Jurídica 

01. Magistratura PR

Está autorizada a contratação de banca organizadora para o próximo concurso Magistratura 
PR, que ofertará vagas para Juiz de Direito Substituto no órgão.

Requisitos
É necessário ser bacharel em Direito e contar, na data da inscrição definitiva, com pelo 
menos três anos de atividade jurídica, exercida exclusivamente após a colação de grau.

Remuneração
Autorizado em julho, o edital do concurso para Juízes Substitutos do TJ PR terá vagas 
imediatas com remuneração inicial de R$ 28.369,78.
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02. Magistratura AP

Foi divulgado o projeto básico do próximo concurso Magistratura AP na mesma publicação 
em que foi anunciado o edital de chamamento público para contratação de empresa 
especializada para organizar, planejar e realizar o concurso Magistratura AP. 

Está formada a comissão do concurso Magistratura AP, que ofertará vagas para Juiz 
Substituto no Estado do Amapá. 

Vagas

De acordo com o Desembargador-Presidente do TJ AP, João Lages, do total de 20 cargos, 
existem 11 vagos de Juiz Substituto e mais cinco juízes já manifestaram interesse em se 
aposentar este ano.

Requisitos

Para ingressar na carreira, é necessário ser bacharel em Direito e contar, no tempo da 
inscrição definitiva, com três anos de atividade jurídica, exercida após a colação de grau 
no curso superior. 

Remuneração

De acordo com os dados disponibilizados no Portal Transparência do órgão e atualizados 
até abril de 2020, o vencimento inicial de um Juiz de Direito Substituto no Tribunal de 
Justiça do Amapá é de R$30.404,40.

03. Magistratura Federal

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região publicou a decisão que constituiu a banca 
examinadora e a comissão multiprofissional do XX Concurso Juiz Federal TRF3, tomada 
na 407ª Sessão Ordinária Administrativa do Órgão Especial em 29 de julho.

Vagas
Atualmente, o TRF3 dispõe de 103 cargos vagos, sendo 94 deles para Juiz Substituto, 8 
para Juiz Federal e 1 para Desembargador. Por essa razão, existe a expectativa que o novo 
edital oferte um número considerável de vagas. 

Requisitos
Para concorrer ao cargo, é necessário cumprir com os seguintes pré-requisitos essenciais: 
• ser bacharel em Direito há três anos, no mínimo, por instituição de ensino superior, oficial 
ou reconhecida, com diploma registrado na forma da lei;
• ter, na ocasião da inscrição definitiva, 03 anos de atividade jurídica, exercida após a 
obtenção do grau de bacharel em Direito.

Remuneração
O salário inicial de Juiz Federal é de R$ 32.004,65. Além disso, o membro goza de vários 
benefícios, como auxílio-alimentação, auxílio-saúde, auxílio-pré-escolar, auxílio-mudança, 
auxílio-funeral, abono de permanência, gratificação por atividade cumulativa, gratificação 
natalina, gratificação de natalidade. 
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04. Promotor MP MG

Foi autorizada a realização do novo concurso publico que ofertará vagas para o cargo de 
Promotor de Justiça.

O novo Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, afirmou que 
pretende realizar em 2021 dois concursos para suprir as áreas que estão sem Promotores 
de Justiça.

Vagas
Existem 104 cargos vagos de Promotor Substituto. 

Requisitos
Para ingressar na carreira do Ministério Público de Minas Gerais é necessário ser bacharel 
Para ingressar na carreira do Ministério Público de Minas Gerais, é necessário ser bacharel 
em Direito e contar com três anos de atividade jurídica, completados até a data da 
inscrição definitiva, fase do certame que antecede as provas orais. 

Remuneração
R$ 30.404,42 para Promotor Substituto.

05. Promotor MP SP

O Órgão Especial do Colégio de Procuradores do Ministério Público de São Paulo 
autorizou a realização do 94º concurso MP SP Promotor.

Vagas
No próximo certame, serão ofertadas 150 vagas imediatas para a classe inicial de membro 
do MP SP. Há a possibilidade de acréscimo nessa quantidade, caso a vacância aumente até 
a realização da prova objetiva. 

Requisitos
Para a participar do concurso MP SP Promotor, é necessário ser bacharel em Direito e 
contar com três anos de atividade jurídica, cuja documentação deverá ser entregue na 
inscrição definitiva. 

Remuneração
R$ 28.883,97.
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06. Promotor MP-AP

O extrato do contrato firmado entre o Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em 
Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) e o Ministério Público do Amapá foi 
divulgado e a empresa irá organizar o concurso MP AP Promotor.

Vagas
O contrato visa organizar e realizar o concurso com 09 vagas diretas para cargo de Promotor 
de Justiça Substituto mais a formação de cadastro de reserva.

Requisitos
O extrato do contrato firmado entre o Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em 
Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) e o Ministério Público do Amapá foi 
divulgado e a empresa organizará o concurso MP AP Promotor. 

Remuneração
R$ 20.487,81.

07. Promotor MP PA

O Procurador-Geral de Justiça, Gilberto Valente Martins, já informou que estava 
providenciando a contratação de nova empresa para realização do concurso MP PA 
Promotor. 

A previsão era lançar o edital logo em 2021, não só para o concurso de Promotor de 
Justiça Substituto, mas também para cargos de nível médio, com o objetivo de ampliar os 
serviços oferecidos pela instituição em todo o Estado e garantir o acesso da população 
aos seus direitos. 

Vagas
Segundo dados de julho de 2020, o MP PA tem hoje 40 cargos vagos de Promotor de 
Justiça Substituto e 85 em toda a carreira.

Requisitos
O candidato interessado em concorrer ao cargo de Promotor deverá possuir bacharelado 
em Direito, registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e, no mínimo, três anos de 
prática jurídica. 

Remuneração
A remuneração inicial da carreira é de R$ 30.404,42.
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08. Defensor DPE RJ

A expectativa é que o edital seja publicado em breve, já que muitos Defensores se 
aposentaram em razão da pandemia de coronavírus (COVID-19), que afeta o Brasil. 

Vagas
Atualmente a carreira conta com 39 cargos vagos, sendo 17 cargos só de Defensor Público 
Substituto.

Requisitos
Constituem requisitos para posse e exercício do cargo de Defensor Público a conclusão do 
bacharelado em Direito e a prática profissional por, no mínimo, 02 anos, que será verificada 
até a inscrição definitiva, podendo este prazo ser prorrogado até a data da posse a critério 
da comissão do concurso. 

Remuneração
R$ 25.666,87.

06. Defensor Público DPE SE
A Defensoria Pública do Estado de Sergipe divulgou o extrato do contrato que oficializa o 
Cebraspe como organizadora de seu próximo concurso DPE SE Defensor.

Vagas
8 cargos vagos.

Requisitos
Para ingressar na carreira da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, os candidatos 
devem cumprir os requisitos elencados no artigo 59 da Lei Complementar 183/2010: 
• Bacharelado em Direito;
• Inscrição na OAB;
• Comprovação de 2 anos de prática forense.

Remuneração
R$ 16.761,68.

07. Defensor Público DPE RS
A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul divulgou a nova composição da comissão 
organizadora do VI Concurso para Defensor Público Substituto. 

Vagas
Atualmente, de acordo com os dados de 30 de junho de 2020, a DPE RS possui 33 cargos 
vagos de Defensor.
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Requisitos
Para se candidatar a uma das vagas, é preciso que o candidato tenha no mínimo idade de 
18 anos, formação em nível superior no curso de Bacharelado em Direito e haver exercido 
atividade jurídica pelo período mínimo de 3 anos, contados até a data da posse. 

Remuneração
Remuneração inicial de R$ 20 mil.

08. Procurador PGE PB

A Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba deu mais um importante passo para viabilizar 
o seu novo concurso para Procurador! Em ato publicado pelo Governador do Estado, foi 
designada mais uma servidora para compor a comissão organizadora do concurso. 

Vagas
O novo concurso PGE PB Procurador foi autorizado no início de setembro de 2019 e terá 
a oferta de 12 vagas imediatas e cadastro reserva. 

Requisitos
Para ingressar na carreira de Procurador, é necessário ser bacharel em Direito e ser 
regularmente registrado como advogado na Ordem dos Advogados do Brasil.
O concurso não exigiu a comprovação do exercício de atividade jurídica prévio à posse.

Remuneração
De acordo com os dados disponíveis no Portal da Transparência da Paraíba, seguem abaixo 
as remunerações mínimas e máximas pagas atualmente aos servidores, com referência no 
mês de abril: 
• Mínima – servidores entre 2010 e 2012:
   R$ 19.233,80.
• Máxima – servidor desde 2008
   R$ 29.313,16.

09. Procurador PGE AL

O Governo do Estado de Alagoas deu mais um passo para a realização dos concursos 
anunciados na última terça-feira (15). Foi enviado um servidor para tratar com o Cebraspe 
sobre os trâmites do concurso PGE AL Procurador.

Vagas
Atualmente existem 37 cargos vagos de Procurador no Estado. 

Requisitos
Para ingressar na carreira, é necessário possuir formação superior em Direito e registro 
regular como advogado na Ordem dos Advogados do Brasil.
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Remuneração

A remuneração média atual para Procurador Estadual em Alagoas é próxima de R$ 
20.000,00, sendo facultado ao membro do órgão o exercício de advocacia privada.  

Além do vencimento básico, os Procuradores do Estado de Alagoas fazem jus a duas 
gratificações, uma no valor de R$ 1.200,00 e outra no valor de R$ 800,00. Configura ainda 
prerrogativa dos Procuradores o recebimento de honorários advocatícios decorrentes da 
sucumbência. 

10. Procurador PGE MS

O Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, autorizou a realização de um 
novo concurso PGE MS Procurador para provimento de cargos de Procurador Estadual na 
Procuradoria-Geral do Estado. 

Vagas
A definir.

Requisitos
Para ingressar na carreira, é necessário possuir formação superior em Direito, registro 
regular como advogado na Ordem dos Advogados do Brasil do Mato Grosso do Sul e 
comprovação de dois anos de prática jurídica profissional.

Remuneração
A estrutura remuneratória do cargo de Procurador do Estado do Mato Grosso do Sul se 
divide em 6 categorias compostas de 8 classes, cujas remunerações variam da seguinte 
forma:  

• Categoria Inicial: De R$ 25.292.95 a R$ 31.970,06;
• 1ª Categoria: de R$ 29.500,43 a R$ 37.288,28;
• 2ª Categoria: de R$ 28.025,41 a R$ 35.423,86;
• 3ª Categoria: de R$ 26.624,14 a R$ 33.652,66;
• Categoria Especial: de R$ 31.053,10 a R$ 39.434,52.

11. Procurador PGM Belém

Foi publicada no Diário Oficial do Município de Belém, no Estado do Pará, a relação 
de membros que passam a compor a comissão de acompanhamento e fiscalização da 
execução do concurso PGM Belém (Procuradoria-Geral do Município de Belém). 

Vagas
2 vagas + CR.
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Requisitos
Para ingressar na carreira, é necessário ser bacharel em Direito e ser regularmente inscrito 
como advogado nos quadros da OAB. 

Esse certame não exige comprovação de exercício de atividade jurídica prévio. 

Remuneração
Remuneração inicial de  R$11.609,96, além de honorários de sucumbência.

12. Cartório SP

A comissão examinadora do concurso Cartório SP foi retificada.  

O Tribunal de Justiça de São Paulo oficializou a escolha da Fundação Vunesp como 
organizadora do 12º Concurso de Outorga de Delegações de Notas e Registro do Estado, 
o concurso Cartório SP, que deve ter seu edital publicado em breve. 

Vagas
A definir.

De acordo com a Resolução 81/2009 do CNJ, são ofertados sempre dois terços das vagas 
para provimento e um terço das vagas para remoção (candidatos que já desempenham 
atividade notarial e registral). 

Requisitos
Para ingressar na atividade de Notário ou Registrador é necessário ser bacharel em Direito 
ou comprovar o exercício de atividade notarial ou de registro pelo prazo mínimo de 
10 anos.

Caso o candidato concorra ao critério de remoção, é ainda necessário ser titular de 
delegação de serviço notarial ou de registro por pelo menos dois anos.

Remuneração
Os registradores e notários do Estado de São Paulo têm o direito a auferir a renda mínima 
de 13 salários mínimos mensais, que é complementada até este valor em caso de 
serventias deficitárias.
É importante lembrar que a atividade notarial e de registro é exercida de modo privado, 
por delegação do poder público.

Os titulares das serventias extrajudiciais são remunerados por emolumentos pagos pelos 
serviços desempenhados, de acordo com tabela definida pelo Tribunal de Justiça.

13. Delegado PC RJ

Em uma publicação no Diário Oficial do Rio de Janeiro, reproduzida em parte pela rede 
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social oficial da Polícia Civil do Estado, foi autorizada pelo Governador do Estado em 
exercício a realização de concursos no órgão, contemplando no total 864 vagas para 
diversos cargos, dentre os quais Delegado de Polícia de 3ª Classe (concurso Delegado RJ). 

Segundo a publicação, o certame ocorrerá no primeiro semestre de 2021.

Vagas
2 vagas.

Requisitos
O cargo de Delegado de Polícia Civil é privativo de bacharel em Direito: os candidatos 
aprovados deverão apresentar, na data da posse, o diploma devidamente registrado e 
emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação.

Diferentemente de muitos concursos para Delegado, o certame da Polícia Civil do Rio de 
Janeiro não exige comprovação de exercício de atividade jurídica ou policial.

Remuneração
R$ 18.483,95.

14. Delegado PC MG

O Delegado-Geral da Polícia Civil de Minas Gerais, Wagner Pinto de Souza, revelou que 
solicitou junto ao Governador do Estado, Romeu Zema, autorização para abertura do novo 
concurso Delegado MG. 

Com estudos em fase avançada, o novo concurso da Polícia Civil de Minas Gerais poderá 
ocorrer em breve.

Vagas
De acordo com o órgão, deverão ser ofertadas 201 vagas para o cargo de Delegado. 

Requisitos
Para se tornar um Delegado, é preciso preencher os seguintes requisitos: Ter idade mínima 
de 18 anos completos na data da posse, ser brasileiro nato ou naturalizado, estar em dia 
com as obrigações eleitorais e, em caso de candidato do sexo masculino, também, com 
as militares, estar em pleno exercício de seus direitos civis e políticos e possuir o título de 
bacharel em Direito.

Remuneração
R$ 15.776,34
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15. Delegado PC SP

O Delegado-Geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, concedeu entrevista 
para a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (ADPESP), revelou 
que o edital do próximo concurso Delegado SP está pronto para publicação e que somente 
aguarda autorização do governo paulista. 

A previsão é que o edital seja publicado no início de 2021. 

Vagas
O certame foi autorizado em junho de 2019 e prevê a oferta de 250 cargos para a classe 
inicial da carreira de Delegado de Polícia Civil.

Requisitos
O regulamento do concurso Delegado SP exige que o candidato seja portador do diploma 
de bacharel em Direito, expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação 
(MEC).

Além disso, é necessário que o candidato comprove o exercício de, pelo menos, 2 anos 
de atividade jurídica ou policial.

Remuneração
R$ 10.382,48.

16. Delegado Polícia Federal PF
O edital do concurso Delegado PF pode ser publicado em janeiro de 2021. A informação 
foi divulgada pelo próprio órgão por meio de redes sociais.

Vagas

123 vagas.

Requisitos
O edital do concurso Delegado PF dita os seguintes requisitos para posse no cargo: 

• Ter atividade jurídica ou policial de 3 anos (comprovados);
• Ter 18 anos, no mínimo;
• Possuir CNH na categoria “B” ou superior.

Remuneração

R$ 23.692,74
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Área Administrativa

01. IBGE

A banca organizadora do próximo Concurso IBGE para provimento de 6.500 vagas pode 
ser definida em breve! A informação foi confirmada por uma fonte interna do órgão, que 
disse ainda que a FGV e o IDECAN são as duas empresas mais cotadas. 

Vagas
Serão ofertadas no PSS IBGE 6.500 vagas, que serão distribuídas entre dois editais, sendo 
um nacional e o outro regional, com vagas no estado do Rio de Janeiro.
Confira abaixo a distribuição das vagas:

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. 
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Os contratos terão duração de até um ano, podendo ser prorrogados desde que 
devidamente justificados, com base nas necessidades de conclusão das atividades.

Requisitos
Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS)
• Requisitos: ensino médio completo.

Recenseador
• Requisitos: ensino fundamental completo.

Coordenador Censitário de Subárea (CCS)
• Requisitos: ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria 
“B”, no mínimo. 

Agente Censitário Operacional (ACO)
• Requisitos: ensino médio completo.

Remuneração.

   

Coordenador Censitário Subárea (CCS)

Agente Censitário Operacional (ACO)

Analista Censitário (AC)

Agente Censitário Municipal (ACM)

Agente Censitário Supervisor (ACS)

Recenseador

Nível Médio

Nível Médio

Nível Superior

Nível Médio

Nível Médio

Nível Fundamental

R$ 3.100,00

R$ 1.700,00

R$ 4.200,00

R$ 2.100,00

R$ 1.700,00

*Por produção

Cargo Escolaridade Remuneração

Ainda contam com os seguintes benefícios:
•Auxílio-alimentação;
• Auxílio-transporte;
• Férias;
• Auxílio pré-escolar;
• 13º salário proporcional.
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02. ANM - Agência Nacional de Mineração

A Agência Nacional de Mineração (ANM) foi autorizada a realizar um processo seletivo 
simplificado para contratação de 40 profissionais temporários do cargo de Técnico em 
Segurança de Barragens de Mineração. Os contratos terão duração de, no máximo, 4 anos.
A expectativa, conforme a Portaria Interministerial publicada no Diário Oficial da União, é que 
o edital seja publicado em até 6 meses, ou seja, até maio de 2021.

Vagas
Vale lembrar que, além dessas 40 vagas, a ANM também encaminhou, recentemente, uma 
solicitação para concurso com 150 vagas, visando suprir a demanda na área Finalística.

Requisitos

   

Engenheiro de Minas

Geólogo

Contador/Economista

Bacharel em Direito

Estatístico

70

50

20

05

05

Nível superior na área de Engenharia de Minas

Nível superior em Geologia

Nível superior em Contabilidade ou Economia

Nível superior em Direito

Nível superior na área de Estatística

Cargo Vagas Escolaridade

Remuneração
Dos dados do último concurso, a seleção exigiu dos candidatos formação de nível médio 
e superior, conforme função pretendida, com salários que variaram de R$ 1.517,35 a R$ 
3.058,46, além de gratificação de produtividade de até R$ 5.209,00.

03. Ministério da Economia

Foi formada a Comissão Especial responsável pela organização e acompanhamento do 
concurso Ministério da Economia para 100 vagas temporárias de Analista, Agente e 
Coordenador. 

O grupo, formado por seis servidores, tem o prazo de 90 dias, prorrogável por iguais 
períodos, para conclusão dos trabalhos. A expectativa, conforme a portaria de autorização, 
é que o edital seja publicado até abril de 2021. 

Vagas

100 vagas temporárias.
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APPE

SEPEC

TOTAL

04

48

08

40

Atividades Técnicas de Complexidade Intelectual

Atividades Técnicas de Suporte-nivel superior

Atividade

Atividades Técnicas de Suporte-nivel superior

Coordenador de Análise de Prestação de 
contas Temporário

Analista de Prestação de Contas Temporário

Agente de Apoio de Prestação de Contas 
Temporário

Analista de instauração de Tomada de 
Contas Especial

100

Secretaria QuantidadeAtividade Função

Requisitos
Nível superior

Remuneração
Vale frisar que, conforme a lei que regulamenta esta seleção, os salários para os 
profissionais podem variar entre R$ 3.800,00, para Analista, e R$ 6.130,00, para as funções 
de Agente e Coordenador. No entanto, o próprio Ministério da Economia ainda deve definir a 
remuneração desses temporários. 

04. EMBASA

O novo concurso público da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA) pode 
ocorrer em 2021! Isso, porque, segundo o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 
o próximo ano, há previsão de concurso com 850 vagas no órgão. 

Vagas
850 vagas.

Requisitos
Nível superior – Analista de Saneamento;
• Analista de Tecnologia da Informação (Desenvolvimento);
• Contador/Analista de Gestão (Ciências Contábeis);
• Engenheiro (Engenharia Civil/Produção Civil);
• Engenheiro (Engenharia Sanitária/Sanitária Ambiental);
• Engenheiro (Engenharia Elétrica).

Nível médio
• Agente Administrativo;
• Agente Operacional;
• Assistente de Laboratório;
• Operador de Processos de Água e Esgoto.

Nível técnico
• Técnico Operacional (Edificações);
• Técnico em Eletromecânica.
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Remuneração

A tabela salarial possui referência de 2018/2019, retirada do site da Embasa. As 
remunerações variam entre R$ 1.052,82 e R$ 18.346,02, a depender do cargo, escolaridade 
e nível de ascensão.

05. Banco do Brasil

Foi publicada, no Diário Oficial da União (DOU), uma alteração no quadro fixo de 
pessoal do Concurso Banco do Brasil. Anteriormente fixado em 102.681 vagas, o limite 
de servidores ativos, agora, será fixado em 100.343 cargos. 

Vale lembrar que estão em fase final os estudos para a realização do próximo concurso 
da instituição. As informações foram reveladas pela assessoria de imprensa. 

Vagas
Estão previstas 120 vagas para a área de Tecnologia da Informação, em regime home 
office, algo inédito nas carreiras do banco.

Requisitos
Estão previstas 120 vagas para a área de Tecnologia da Informação, em regime home 
office, algo inédito nas carreiras do banco. 

Remuneração
Segundo dados do último edital, o salário inicial básico da carreira de Escriturário é de 
R$ 2.718,73. Os funcionários fazem ainda jus aos seguintes benefícios:

• Vale-refeição; 
• Cesta-alimentação; 
• Vale-cultura; 
• Auxílio-creche; 
• Assistência Saúde; 
• Previdência Privada; 
• Participação nos Lucros. 
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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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