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editorial
De novo!
preciso deixar claro que continuamos muito atentos
- e de olho - no que está acontecendo com a Educação no Brasil. Não vamos abrir mão disso! A sequência do que vem sendo anunciado pelo governo e as reações
e críticas do setor - reitores, educadores e alunos - nos
levam a acreditar que o que vem por aí é um cenário lastimavelmente assustador. Depois do corte de recursos (olha
o contingenciamento aí, de novo) e do Future-se, eis que
surge outra questão.
A questão, agora, muito embora de uma outra forma,
tem a ver, de novo, com a distribuição de verbas públicas
para as universidades federais. De acordo com o Ministério da Educação, “é preciso aperfeiçoar a matriz orçamentária das universidades federais”. A intenção não é
outra que não reduzir a distribuição de recursos por critérios quantitativos e ampliar a liberação de verbas de
acordo com ‘critérios meritórios’. A questão é, de novo,
quem vai definir.
Quem vai definir as metas – os números de corte – na
questão do mérito, como os desempenhos acadêmico, econômico e gerencial, e quais critérios terão de ser adotados
pelas instituições federais de ensino, que terão, mais uma
vez, de novo, corte de recursos (contingenciamento, de
novo?), independentemente do número de alunos e de
campi? Ou seja, como as Universidades Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) e Federal Fluminense (UFF), as maiores, terão de se virar?
Que critérios são esses? Assim como quando do lançamento do Future-se, os reitores já reagiram às intenções
dos burocratas de plantão. Segundo eles, isso certamente
quebrará várias universidades. O ex-presidente da Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federal de
Ensino Superior (Andifes) e atual reitor da Universidade
Federal do Espírito Santo (Ufes), Renato Centoducatte,
disse que o sistema de partição de recursos não pode ser
autofágico.
Os reitores, principalmente aqueles que dirigem as maiores
universidades, apontam que essas mudanças podem transformar uma universidade de 50 mil alunos em uma de 10
mil. E, nesse caso, a pergunta é uma só: o que fazer com
40 mil alunos? Alertam que há um custo unitário que as
universidades precisam receber, que são os recursos suficientes para pagar os serviços básicos para que as instituições funcionem, como limpeza, iluminação e segurança,
por exemplo.
Hoje, segundo o MEC, a matriz orçamentária atual é
90% baseada no tamanho da instituição e 10% na eficiência. A intenção, ainda de acordo com o MEC, é aumentar o percentual de eficiência e reduzir o do tamanho. Só
que, mais uma vez, de novo, isso não foi discutido. Jogaram no ventilador para ver o que ia dar, como seria a
reação. Agora que viram a lambança, estão dizendo que
vão realizar um amplo debate antes de qualquer alteração. Estamos de olho, de novo!
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colunista convidado
Alimentos que
ajudam a
memória dos
concurseiros
* Luciana Novaes

Uma alimentação equilibrada, como o consumo
de cer tos nutrientes,
pode garantir um excelente funcionamento do
cérebro. Vários alimentos podem ser utilizados no intuito de preser var as funções de
aprendizado e memória, tão impor tantes
para quem está se preparando para um concurso.
E que alimentos poderiam dar essa turbinada na memória?
Peixes - Os peixes se tornam uma fonte rica de proteína,
com baixa quantidade de gordura. Os que possuem ômega3 como o salmão e a sardinha trazem mais benefícios, porque essa gordura é impor tantíssima para o nosso corpo e
está presente em grande quantidade nas células do cérebro. A utilização de ômega-3 previne o envelhecimento do
cérebro, e melhora as funções de aprendizado.
Lecitina de soja – Excelente para deixar a mente ativa, por
ser fonte de fosfolipídios, substância responsável por melhorar as funções de aprendizado, a memória, a atenção e
o raciocínio.
Temperos como salsa, alecrim, sálvia, hortelã, tomilho, Possuem luteolina, um flavonoide, antioxidante. Estudos tem
mostrado que essa substância tem a capacidade de melhorar a memória espacial e aumentar a capacidade de aprendizagem. Achamos luteolina também em folhas de alcachofra, aipo, pimentas, limão e azeite.
Açafrão - Temperar a comida com o açafrão pode ser uma
medida interessante, já que esse tempero é apontado como
um grande potencializador da memória.
Ovos e leite e seus derivados – Possuem vitamina B12
traz ótimos resultado para a memória verbal e velocidade de
processamento das ideias. Além disso, ovos possuem colina,
substância do complexo B que regulariza de maneira indireta a memória, a cognição e ajuda no controle da frequência
cardíaca e respiração.
Vegetais verde escuros, como brócolis, couve e espinafre
– Esses vegetais diminuem os radicais livres do nosso corpo,
que são responsáveis por danos aos neurônios e às perdas
cognitivas. Ricos em ácido fólico, também mostram resultados para a memória verbal e velocidade de processamento das ideias, assim como a B12.
Chocolate amargo - Já ouviu falar que comer chocolate
ajuda na hora da prova? Pois é, isso é verdade e não só
o chocolate, mas outras fontes de flavonoides como o
chá-verde, possuem papel importante para manter a atenção
e capacidade de aprendizagem. O uso do chocolate amargo em pequenas quantidades pode ser um auxiliar nesse
processo.
Dica: No dia da prova leve uma barrinha de chocolate amargo
e coma quando sentir que está perdendo a concentração.
Leve também uma garrafinha de água, porque a desidratação provoca dores de cabeça e perda de concentração.

* Luciana Novaes é nutricionista, mestre em Saúde
Pública pela Fiocruz e coordenadora pedagógica da
Nutri Learn.
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TCU: concurso em pauta para
cargos de níveis médio e superior
Segundo o Tribunal,
ainda é necessário
que Congresso
autorize a seleção
O concurso para o Tribunal
de Contas da União (TCU),
anunciado em maio deste ano,
é um dos que está em pauta
para o próximo ano, na esfera federal. Segundo a assessoria de imprensa do TCU, além
da necessidade confirmar a
disponibilidade financeira
para a seleção, também é preciso que ela passe pelo Congresso Nacional.
Durante a sessão plenária foi
aprovada a proposta orçamentária para o exercício de 2020,
além do Plano Plurianual para
o período de 2020 a 2023. Para
o Orçamento de 2020, o TCU
dispõe de R$2,235 bilhões, valor apenas 0,06 superior ao
deste ano. "Deste montante,
R$1,973 bilhões corresponde
aos gastos de pessoal e R$2,5
bi às demais despesas" explicou o presidente.
Conforme o anúncio feito
pelo presidente, ministro José

Mucio Monteiro, o concurso
ofertará 30 vagas para recomposição do quadro de servidores do tribunal. "Ano que vem
está previsto no orçamento
preenchermos 30 vagas. Desse déficit que temos, vamos recompor 30, mas o trabalho tem
sido intenso. Temos feito muito
com menos, mas com muito
esforço, motivação e dedicação
por toda a equipe do tribunal",
disse José Mucio Monteiro.
Apesar da proposta de uma
seleção com 30 vagas, o déficit no quadro de servidores do
TCU é bem mais elevado. De
acordo com dados do Portal de
Transparência do órgão, o
TCU acumula 342 cargos vagos. Desses, 154 são para auditor de controle externo, que
exige o nível superior, e 188
para técnico federal de controle externo, com exigência do
nível médio.
Do total de vacâncias para
a carreira de auditor, 140 cargos vagos são para a área de
Controle Externo. Além disso,
há vacâncias para as áreas de
Apoio Técnico e Administrativo (uma), Enfermagem

(uma), Tecnologia da Informação (oito), Medicina (três)
e Nutrição (uma).
Já para a carreira de técnico,
a maior parte dos cargos vagos
é para as áreas Técnica Administrativa (108) e de Controle
Externo (56). Também apresentam cargos vagos as áreas de
Técnica Operacional (21), Tecnologia da Informação (uma)
e Enfermagem (duas).
Um dos principais atrativos
para o concurso TCU é a remuneração que será oferecida aos aprovados na seleção.
Atualmente, os ganhos iniciais para auditor do TCU são de
R$17.371,38. O valor é composto pelo salário base de
R$6.635,29, pela gratificação
de
desempenho
de
R$8.475,69, pelo auxílio-alimentação de R$1.011,04,
além do auxílio-transporte de
R$1.249,61.
Já para técnicos, os ganhos
são de R$12.548,03. O valor
também conta com o vencimento básico de R$4.778,15,
gratificação de desempenho de
R$5.509,23 e auxílio-alimentação e transporte, também

nos valores de R$1.011,04 e
R$1.249,61, respectivamente.
Os servidores, tanto técnicos
quanto auditores, ainda têm
direito a outros benefícios. Entre eles: auxílio pré-escolar, no
valor de R$791,58; assistência
médica, de R$334,51; e exames
periódicos, de R$135,96.
O último concurso para o
Tribunal de Contas da União,
com 108 vagas, foi realizado
em 2015. As oportunidades foram divididas pelas carreiras
de técnico (42) e auditor (66).
As funções exigiam os níveis
médio e superior, respectivamente. A empresa responsável pela organização do concurso foi o Cebraspe. A seleção foi realizada em duas etapas: provas objetivas e discursivas.
A validade do concurso para
auditor encerrou em 2017. O
prazo era de seis meses, e podia ser prorrogado por igual
período. Já a validade do concurso para técnico era de dois
anos, e também podia ser
prorrogada por igual período.
O prazo permanecerá válido
até dezembro deste ano.

D ISTRIBUIÇÃO | Estado do Rio de Janeiro foi um dos contemplados no processo seletivo

Ibama autoriza contratação de
temporários para atuar em emergências
Em breve, órgão
deverá detalhar
cronograma e formato
do processo seletivo
O Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) abrirá
seleção para contratar brigadas
federais temporárias para atender emergências ambientais. A
contratação foi autorizada pelo
presidente substituto do Ibama,
Luis Carlos Hiromi Nagao, em
portaria publicada nesta sexta,
23, no Diário Oficial da União.

Entre os estados contemplados, está o Rio de Janeiro. A portaria que autoriza o processo
seletivo traz a informação de que
haverá equipes com dois chefes
de brigada, quatro chefes de esquadrão e 24 brigadistas no Estado do Rio e também no Ceará, em Rondônia, em Tocantins
e em Roraima.
Serão 32? vagas para brigadista
gerente do fogo, que dará apoio
às coordenações estaduais do
Prevfogo. Desse total, duas são
para o Rio de Janeiro. Também
haverá 55 oportunidades para
brigadistas de manejo integrado
de foco, que serão distribuídos

de acordo com condição e estado/distrito.
A seleção será realizada pelo
Centro Nacional de Prevenção e
Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), que também será
responsável pela contratação, administração e gerenciamento das
atividades das brigadas. A admissão de temporários é regulamentada pela Lei nº 8.745/1993,
que estabelece as regras para esse
tipo de contratação, em caso de
interesse público.
De acordo com a portaria de
autorização publicada pelo Ibama, as oportunidades serão para
brigadistas, chefes de brigada e

chefes de esquadrão. A atuação
será nos estados que estão em
situação de emergência ambiental. Além do Rio de Janeiro, serão contemplados Acre, Amapá,
Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito
Federal, Goiás, Maranhão, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Roraima e
Tocantins.
A quantidade de membros das
brigadas também foi definida na
portaria. A maior equipe será formada por dois chefes de brigada,
seis chefes de esquadrão e 36 brigadistas, para combate aos incêndios florestais no Distrito Federal.
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Resgate o seu
passado para vencer.
Olá! Você já se deparou com algum desafio
perante a qual não se sente totalmente apto
a ultrapassar? Já teve o sentimento de que
aquela prova ou aquele concursonão eram para
você? E, por esse motivo, nem tentou ser
aprovado? Muitas pessoas pensam desta
maneira. Eu presencio muito isso, vejo muito tal situação. Percebo isso em muitas pessoas com as quais tenho contato. E posso te
afirmar: elas realmente nunca conseguirão
atingir os seus sonhos. Digo "sonhos", pois
para essas pessoas isso nunca vai ser mais
que um simples sonho se permanecerem
pensando dessa forma.
Se muitas pessoas pensam dessa maneira,
então, Marcus Silva, quem é que consegue
chegar lá, você deve estar pensando? Simples! Quem não pensa dessa maneira, quem
reconhece a dificuldade, mas não se amedronta perante o desafio. Esses conseguem
tudo o que sonham. Tornam o sonho palpável
através de um plano, elaboram metas, passos a serem dados, executam o plano, corrigem os desvios e avançam na direção do
objetivo (que era um simples sonho até então).
E você? Quer ser um sonhador ou uma pessoa que transforma o sonho em um objetivo
que será alcançado? Tenho a cer teza de que

Professor
Marcus Silva

você quer ser um vencedor, realizador. Mas
talvez ainda não se sinta totalmente capacitado para encarar as suas batalhas diárias e
necessárias para alcançar o seu sucesso.
Talvez, possa ter perdido aquele sentido de
capacidade pessoal de realização que algum
dia você já teve. Sim, você já foi capaz de
realizar coisas impor tantes na sua vida, no
passado. Todos nós já fizemos algo importante de que nos orgulhamos. E se você está
enfrentando o dilema de pensar que não é
capaz, vou te dar uma dica.
A dica é bastante simples. E você já sabe
qual é. Sim, já sabe. Você precisa resgatar
os momentos pelos quais já passou por alguns desafios na sua vida em que foi capaz
de superar as barreiras. Tente se lembrar
desses momentos, mesmo que tenha sido
apenas um único momento. Não impor ta se
foi um desafio simples na visão de outras
pessoas. O impor tante é que para você isso
tenha sido uma grande vitória. Você tem que
valorizar esse momento, buscar sentir aquilo que te moveu, que te fez vencer. Resgate
essa força e a traga para o presente, multiplique-a por 1000 com toda a sua força e
adapte-se ao novo desafio de hoje. Esse é o
passo inicial. Você já foi capaz um dia e será
novamente. Resgate isso e tudo mais será
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consequência natural.
Deseja receber mais dicas sobre concursos,
preparação, minhas mentorias, programas de
treinamentos, e novidades de forma GRATUITA? Mande um WhatsApp para o número
(21)981210550 escrevendo seu nome e a frase "quero participar". Você será incluído na
minha lista de transmissão. E siga também
meu per fil no Instagram (marcussilva_ms).
Estou fazendo "lives" por lá todas as terças,
às 20:30h! Hoje haverá mais uma live. O tema
será "A preparação para o próximo concurso
para Auditor do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ)", cargo que eu
atualmente ocupo e que haverá concurso em
breve.Siga meu canal no YouTube (Mentalidade Concurseira). Há vários vídeos lá que podem te ajudar. Um grande abraço! A única opção
é a sua vitória!
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