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Vagas. O Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Rio
de Janeiro (CAU-RJ) divulgou
edital com 298 vagas em cargos
dos níveis médio e superior. São
23 oportunidades imediatas e
275 em cadastro de reserva.
_
Cargos. Os cargos para quem
tem formação de nível médio
são: assistente administrativo,
de fiscalização, técnico, de
sistemas e financeiro.
Para os que têm formação
superior, há vagas para
agente de fiscalização,
analistas de comunicação
social, de fiscalização,
financeiro, jurídico e técnico.
_
Salários. O salário para o cargo
de nível médio é de R$ 2.100,
já para os de nível superior são
de R$ 5.500 e R$ 6.516.
_
Inscrições. As inscrições
deverão ser feitas até 25 de
fevereiro. Taxas de R$ 52
(médio) e de R$ 64 (superior).
www.iades.com.br
_
Provas. As provas (objetiva e
redação) estão marcadas para
23 de março. A prova prática de
microinformática (para nível
médio) será em data a definir.

COMO PARTICIPAR
CAIXA. A Caixa Econômica Federal abriu dois
concursos para formação de cadastro de reserva
nos cargos de técnico bancário, médico do trabalho
e engenheiro (agrônomo, civil, elétrico e mecânico).
Os salários são de R$ 2.025, R$ 4.021 e R$ 8.041,
respectivamente. As inscrições podem ser feitas
feitas até 11 de fevereiro. As taxas são de R$ 43 (técnico
bancário) e de R$ 74 (engenheiro e médico).
Inscrições: www.cespe.unb.br

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. São 796 vagas, de
todos os níveis de escolaridade, em 23 estados e
no Distrito Federal, mas o Rio não foi incluído. Os
salários vão de R$ 2.818,02 a R$ 12.539,38. Em nível
superior, há vagas para engenheiro agrônomo,
químico, farmacêutico e economista, entre outros.
Os cargos de nível médio/técnico são para agentes
de atividades pecuárias e de inspeção sanitária e
industrial e técnicos de laboratório e de
contabilidade. Inscrições de 3 de fevereiro a 6 de
março, com taxas de R$ 38,50 a R$ 71.
Inscrições: www.consulplan.net

MINISTÉRIO DO TRABALHO. Continuam abertas
as inscrições para o concurso do MTE, que vai
preencher 450 vagas, sendo 35 para contadores,
no Distrito Federal, com salário de R$ 3.981,42. As
outras 415 são para agente administrativo, cargo de
nível médio, em todo o país. Neste caso, o salário é
de R$ 2.573,22. As inscrições poderão ser feitas até 3
de fevereiro. As taxas são de R$ 70 e de R$ 50.
Inscrições: www.cespe.unb.br

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. Serão
contratados 40 profissionais temporários de nível
superior. Os salários variam de R$ 6.130 a R$ 8.300,
e todos os selecionados atuarão em Brasília. Os
cargos são de analista de sistemas operacionais,
gerente de projetos, administrador de dados e
administrador de banco de dados, entre outros.
Inscrições até 3 de fevereiro, e taxas de R$ 95 a R$ 120.
Inscrições: www.universa.org.br

INSTITUTO CHICO MENDES. São 271 vagas no Distrito
Federal e em 15 estados, incluindo o Rio. Os cargos
de nível médio são de técnicos ambiental e
administrativo, e os de nível superior são analistas
administrativo e ambiental. Salários de R$ 2.887,34
e R$ 6.478,30, respectivamente. Inscrições até 11 de
fevereiro, com taxas de R$ 70 e de R$ 100.
Inscrições: www.cespe.unb.br

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. A EPE abriu
concurso para 343 vagas em cadastro de reserva
para Rio e Brasília. Os salários vão de R$ 2.345,15 a
R$ 8.445,75. Os cargos de nível superior são para
advogado, analista de gestão corporativa e analista
de pesquisa energética. O de nível médio é de
assistente administrativo. Inscrições até 11 de
fevereiro. As taxas são de R$ 45 e R$ 90.
Inscrições: www.cesgranrio.org.br

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS. O
Ines, no Rio, tem 148 vagas para professores e cargos
administrativos, com salários de R$ 1.547 a R$ 7.959.
No nível médio, serão selecionados assistentes de
administração, técnicos em arquivo, contabilidade,
TI, auxiliar educacional, tradutor e intérprete de
Libras. Em nível superior, há vagas para médicos,
administradores, engenheiros, jornalistas, técnicos
em assuntos educacionais e contadores. Inscrições
até 7 de fevereiro (taxas de R$ 50 e de R$ 70).
Inscrições: www.fec.uff.br

UFRJ. Serão preenchidas 238 vagas de professores
em áreas como letras, engenharia, medicina e
geografia, nos campi do Rio, Macaé e Xerém. A
remuneração chega a R$ 8.049,77, incluindo
salário-base de R$ 3.594,57 e retribuição por
titulação de até R$ 4.455,20. Inscrições até 10 de
fevereiro. Serão cobradas taxas de R$ 50 a R$ 200.
Inscrições: www.pr4.ufrj.br

MUDES. A Fundação Mudes oferece 523 vagas de
estágio esta semana. Entre as que exigem formação
superior, estão análise de sistemas (6), arquivologia
(5) e marketing (6). Levar declaração da escola, CPF
e identidade a um dos postos da Mudes.
Informações: 3094-1181 ou www.mudes.org.br

CIEE. São 1.437 vagas de estágio esta semana. Entre as
que exigem graduação, estão estatística (8) e
turismo (11). É preciso levar declaração da escola,
CPF e identidade a um dos postos do CIEE.
Informações: 3535-4545 ou www.ciee.org.br
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CAU/RJ lança primeiro concurso

C riado por lei em 2010 e
tendo começado a fun-
cionar em janeiro de

2012, o Conselho deArquitetu-
ra e Urbanismo do Rio de Ja-
neiro (CAU/RJ) estará com ins-
crições abertas até 25 de feve-
reiro para o seu primeiro con-
curso público. São 23 vagas
imediatas e 275 para formar
cadastro de reserva, em cargos
de níveis médio e superior.
—Por se tratar de uma autar-

quia pública federal, a lei de-
termina que o Conselho reali-
ze concurso público para criar
o seu quadro próprio de funci-
onários — afirma Sydnei Me-
nezes, presidente do CAU/RJ,
acrescentando que os atuais
funcionários da casa foram
contratados sob regime tem-
porário ou por comissão. — O
que também está previsto na
lei para os dois primeiros anos
de funcionamento.

CADASTRO É PARA EXPANSÃO
Menezes explica que o grande
número de vagas para forma-
ção de cadastro de reserva
(275) se deve às expectativas
de crescimento do Conselho.
—Nós optamos por fazer um

cadastro de reserva generoso
para uma eventual expansão
do conselho — acentua o pre-
sidente do CAU/RJ.
O concurso tem duração de

dois anos, podendo ser prorro-

gado por mais dois. Os 23
aprovados para as vagas ime-
diatas devem começar a atuar
em junho, e o presidente acre-
dita que haverá convocação
também no segundo semestre,
embora a maior parte deva
acontecer a partir de 2015.
— A área de fiscalização é a

principal do Conselho e está
em expansão, em função da
movimentação que está acon-
tecendo no Rio por conta das
grandes obras e dos eventos
esportivos. É grande o número
de profissionais e de atividades
que precisam de fiscalização
— explica Menezes.
Justamente por isso os car-

gos com mais vagas são os de
assistente técnico (seis, de ní-
vel médio) e analista técnico
(três, de nível superior).
— O assistente técnico é o

profissional que faz o atendi-
mento das demandas dos pro-
fissionais e cuida de certidões
e outras solicitações. Já a vaga
de nível superior é para um ar-
quiteto que fará a análise de
todos os processos pertinentes
à profissão, como acervo e res-
ponsabilidade técnicos, cadas-
tro de profissionais, entre ou-
tros — ressalta o presidente.
Todos os candidatos farão

provas objetivas e de redação e
aqueles que estiverem concor-
rendo aos cargos de nível mé-
dio serão submetidos à prova

prática de microinformática.
— A prova prática de infor-

mática é uma inovação. Fize-
mos isso porque queremos
que o Conselho tenha um per-
fil moderno, ágil e contem-
porâneo. Queremos romper
com a ideia de que autarquia é
uma coisa velha, com proces-
sos cheios de poeira. O Conse-
lho é novo e nasce com uma
mentalidade totalmente co-
nectada nessa questão da inte-
ligencia de informação e da
tecnologia da informação —
diz Sydnei Menezes.

POSSIBILIDADE DE CRESCIMENTO
Para se preparar para o primei-
ro concurso da instituição, o
presidente sugere que os can-
didatos, além de lerem atenta-
mente o edital, se informem
no site do CAU/RJ.
—A gente recomenda que as

pessoas verifiquem o que diz
respeito à legislação específica
do conselho, sua resolução,
normas e portarias.
Sydnei Menezes diz, ainda,

que, por ser um órgão novo,
quem entrar nesse primeiro
concurso terá ascensão profis-
sional garantida:
— Quem entrar estará aju-

dando na construção desse
conselho, que é um órgão que
está em expansão e oferece
crescimento profissional no
plano de cargos e salários. l

A boa da semana São 23 vagas imediatas
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