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Brasília-DF, 26 de setembro de 2011 

 

Governo Dilma e a política salarial dos servidores 

 

A política de remuneração de pessoal na gestão do presidente Lula reestruturou diversas carreiras e 

atualizou quase 100% das remunerações dos servidores federais nos três poderes, inclusive os militares, o 

que tornou os salários do serviço público compatíveis com os praticados no setor privado. 

 

Na gestão da presidente Dilma Rousseff a esperança era que houvesse uma política salarial permanente 

para o setor público, com a garantia de reajuste anual, com pelo menos a reposição da inflação, como 

determina a Constituição e como já é assegurado, por lei, para os aposentados e pensionistas do INSS - 

Instituto Nacional de Seguro Social, da Previdência Social. 

 

Entretanto, a Presidente, que jurou cumprir a Constituição, vai para o segundo ano sem atualização salarial 

das carreiras de Estado. Ela, como todos os seus antecessores, ao tomarem posse juraram o compromisso, 

previsto no artigo 78 da Constituição, "de manter, defender e cumprir a Constituição, observadas as leis, 

promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil". 

 

E a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso X, estabelece que "a remuneração dos servidores 

públicos e o subsídio de que trata o Parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por 

lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na 

mesma data e sem distinção de índices". 

 

Além disto, a Lei 10.331, de 18 de dezembro de 2001, regulamentou o inciso X do artigo 37 da 

Constituição e determinou que as remunerações e subsídios dos servidores públicos federais dos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, das autarquias e fundações públicas federais, serão revistos no mês de 

janeiro, sem distinção de índices, extensivos aos proventos da inatividade e das pensões. 

 

O artigo 2º da referida Lei 10.331/2001, entretanto, estabelece as condições a serem observadas para a 

revisão geral anual, que são: 1) autorização na lei de diretrizes orçamentárias; 2) definição do índice em 

lei específica; 3) previsão do montante da respectiva despesa e correspondentes fontes de custeio na lei 

orçamentária anual; 4) comprovação da disponibilidade financeira que configure capacidade de 

pagamento pelo governo, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas 

nas áreas prioritárias de interesse econômico e social; 5) compatibilidade com a evolução nominal e real 

das remunerações no mercado de trabalho; e 6) atendimento aos limites para despesa com pessoal de que 

tratam o artigo 169 da Constituição e a Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000. 

 

A Lei 12.465, de 12 de agosto de 2011, a chama Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) para 2012, em seu 

artigo 80 diz: "Fica autorizada, nos termos da Lei 10.331, de 18 de dezembro de 2001, a revisão geral das 

remunerações, subsídios, proventos e pensões dos servidores ativos e inativos dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, bem como do MPU, das autarquias e fundações públicas federais, cujo percentual 

será definido em lei específica".  

 

Entretanto, para viabilizar a revisão geral, segundo os preceitos da Lei 10.331/2001 e o artigo 78 da LDO, 

seria necessária a alocação de recurso na Proposta Orçamentária para 2012, assim como o envio de 

projetos de lei, até 31 de agosto prevendo o reajuste, conforme exige a LDO, o que não aconteceu. 
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O STF - Supremo Tribunal Federal, cuja remuneração de seus membros constitui teto da Administração 

Pública, acertadamente, como guardião da Constituição, tem enviado todo ano projeto de lei para atualizar 

os salários de seus integrantes, uma grande sinalização da importância, necessidade e conveniência de 

elaboração de uma política salarial para os servidores públicos. 

 

A presidente Dilma, urgentemente, precisa rever sua posição de não atualizar os salários dos servidores 

pelo segundo ano consecutivo, sob pena de os servidores isoladamente ou entidades sindicais ingressarem 

com mandado de injunção ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão solicitando o cumprimento 

da Constituição e da Lei sobre a reposição do poder de compra dos salários. 

 

E o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, com fundamento na Constituição e a lei, 

poderá garantir reajuste aos servidores, utilizando como parâmetro a Lei 11.784/2008, que manda aplicar 

aos aposentados e pensionistas do regime próprio, que não tenham direito a paridade, o mesmo reajuste 

dado anualmente aos benefícios do INSS. 

 

Os servidores e suas entidades precisam reagir, seja exigindo do Governo mudanças na LDO para permitir 

o envio de projeto atualizando os salários em 2012, seja provocando o Judiciário para suprir a omissão do 

Poder Executivo, que não repõe o poder de compra dos salários, como mandam a Constituição e a lei. Se 

não reagirem, só haverá perspectiva de reajuste em 2013.  

*Fonte: ANTÔNIO AUGUSTO DE QUEIROZ - DIAP 

  

Reforma sindical do governo Lula volta a tramitar 
“O texto é genérico o suficiente para permitir dezenas de interpretações, podendo a lei sindical definir a 

nova estrutura com amplas possibilidades de desenhos” 

 

O relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 369/2005, que trata da reforma sindical, 

deputado Moreira Mendes (PPS/RO), apresentou seu parecer pela admissibilidade da matéria em tempo 

recorde, apenas um mês e três dias.  

 

Ele foi designado relator da PEC na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) da Câmara em 

17 de agosto, e em 20 de setembro último já tinha apresentado seu parecer favorável, o qual será incluído 

em pauta para votação no colegiado nos próximos dias. 

O texto, após aprovada a sua admissibilidade pela CCJC da Câmara, seguirá para exame de uma comissão 

especial na Casa, onde haverá o debate do mérito da reforma sindical. 

 

A PEC de reforma sindical altera os artigos 8º, 11 e 37 da Constituição, e, em linhas gerais, propõe: 

 

i) liberdade e autonomia sindical, na forma da lei observando os princípios constitucionais, 

ii) proibição de o Estado exigir autorização para a função de entidade sindical, ressalvado o registro no 

órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção nas entidades sindicais; 

iii) adoção de critérios de representatividade, liberdade de organização, democracia interna e respeito aos 

direitos de minoria tanto para criação quanto para funcionamento de entidade sindical; 

iv) direito de filiação às organizações internacionais; 

v) prerrogativa de as entidades sindicais promoverem a defesa dos direitos e interesses coletivos e 

individuais no âmbito de representação, inclusive em questões judiciais e administrativas; 

vi) desconto em folha da contribuição de negociação coletiva, que substituirá a sindical, a ser fixada em 

assembléia geral, além da garantia de mensalidade dos associados da entidade sindical; 

vii) princípio de que ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a entidade sindical; 

viii) obrigatoriedade de participação das entidades sindicais na negociação coletiva; 

ix) direito de o aposentado filiado votar e ser votado nas entidades sindicais; 

x) representação dos trabalhadores nos locais de trabalho, na forma da lei; 
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xi) vedação de dispensa do empregado sindicalizado que registrar candidatura a representação ou direção 

sindical, salvo por falta grave; 

xii) direito de negociação coletiva e de greve no serviço público, nos termos de lei específica. 

 

Comparando com a atual estrutura sindical prevista no artigo 8º da Constituição, a proposta traz as 

seguintes inovações: 

 

a) remete para a lei a regulamentação dos preceitos constitucionais em matéria sindical, inclusive no que 

diz respeito à abrangência do poder de negociação, dando ampla liberdade ao legislador para desenhar o 

modelo de negociação e de organização sindical, desde que não contrarie os enunciados  do texto 

constitucional modificado; 

b) institui o critério de representatividade, de liberdade de organização, de democracia interna e de 

respeito aos direitos de minorias, o que poderá ensejar, na lei e no próprio estatuto, autorizar a adoção de 

proporcionalidade de chapas na direção sindical; 

c) permite a pluralidade sindical, desde que respeitados os critérios previstos no item anterior; 

d) elimina o conceito de categoria profissional e econômica, sem instituir  ramo ou qualquer outro 

conceito, podendo a entidade sindical representar apenas e exclusivamente seus associados; 

e) acaba com a unicidade sindical, com o sistema confederativo e com a contribuição sindical 

compulsória; 

f) reconhece as centrais sindicais como entidades sindicais, podendo, nos termos da lei sindical, se 

estruturar organicamente, criando suas confederações, federações e sindicatos; 

g) reconhece, nos termos de lei específica, o direito de negociação e de greve dos servidores públicos; 

h) deixa para a reforma do Judiciário a definição do papel da Justiça do Trabalho, inclusive a eliminação 

do chamado poder normativo; e 

i) mantém inalterado o texto sobre o direito de greve, com a possibilidade dos líderes sindicais 

responderem penal e civilmente por eventuais abusos no exercício do direito de greve. 

 

O texto é genérico o suficiente para permitir dezenas de interpretações, podendo a lei sindical definir a 

nova estrutura com amplas possibilidades de desenhos, inclusive a recepção integral do anteprojeto 

elaborado no âmbito do Fórum Nacional do Trabalho ―que dispõe sobre o sistema de relações sindicais e 

dá outras providências‖.  

*Fonte: ANTÔNIO DE QUEIROZ – CONGRESSO EM FOCO 

  

Dirceu defende retorno da CPMF para financiar saúde 
Para o ex-ministro, não se pode exigir que o governo gaste mais na saúde sem indicar de onde virão os 

recursos para isso: "Não adianta mandar o governo gastar 10%." 

 

O ex-ministro da Casa Civil e deputado cassado José Dirceu (PT) defendeu nesta sexta-feira, 23, o retorno 

da CPMF como forma de financiar a área da saúde no País e, também, como forma de controlar a 

sonegação. Durante uma palestra realizada na Força Sindical, nesta sexta, Dirceu disse que só uma 

minoria pagava a CPMF e que o problema de sonegação no Brasil é muito grave. 

 

"Com a CPMF, a Receita (Receita Federal) passa a ter informações importantes sobre o contribuinte. É o 

maior instrumento de combate à sonegação", justificou. Para ele, não se pode exigir que o governo gaste 

na saúde sem dizer de onde virão os recursos para isso. "Não adianta mandar o governo gastar 10%, se 

não se der uma receita para o governo". 

 

Ainda na defesa da tese de que apenas a criação de um imposto pode financiar o setor da saúde, Dirceu 

disse que, ao aprovar a Emenda 29, que regulamenta os gastos com saúde, o Congresso deve apontar de 

onde virão os recursos. O ex-ministro afirmou que o governo gasta hoje aproximadamente R$ 71 milhões 

com o setor da saúde e que essas despesas devem dobrar nos próximos anos. Daí, segundo ele, a 

necessidade de se buscar maneiras de financiar o setor.   

*Fonte: AGÊNCIA ESTADO 
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Nova ministra do TCU diz que paralisar obras sai mais caro 
Ana Arraes, eleita pela Câmara para assumir o cargo, diz que é preciso zelar pelo dinheiro público, mas 

sem parar andamento para evitar atrasos 

 

Em sua primeira entrevista depois de eleita ministra do Tribunal de Contas da União (TCU), a líder do 

PSB na Câmara, Ana Arraes (PE), disse, nesta quarta-feira, 21, que paralisar obras sai muito mais caro aos 

cofres públicos. "Quando não paralisa, não causa prejuízo financeiro, não causa prejuízo social. A 

paralisação às vezes sai mais cara", pontuou. A crítica já foi feita por Dilma, quando ministra-chefe da 

Casa Civil. Na época, ela chegou a pedir cautela nas recomendações do TCU.  

 

A paralisação de obras escancara a deficiência dos projetos apresentados pelos Estados. Os aditivos nos 

contratos, na maioria, são feitos por causa da má qualidade desses projetos, que dá margens a operações 

duvidosas. 

 

Polêmica antiga 

Em 2009, o tribunal recomendou a paralisação de 13 obras do PAC (Programa de Aceleração do 

Crescimento), o que provocou uma reação do governo. O então ministro do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, Paulo Bernardo, criticou os entraves colocados pela instituição e, em tom de ironia, afirmou que o 

órgão fiscalizador, auxiliar do Legislativo, estava tentando se apropriar de funções do Congresso, da 

Justiça e do Executivo.  

 

Na época ministra-chefe da Casa Civil, Dilma também entrou na polêmica ao cobrar cuidado por parte do 

TCU nas recomendações. "O Congresso tem sido muito cauteloso nisso, porque a experiência mostra que 

algumas obras paralisadas vão ficar muito mais caras quando retomadas", disse Dilma. "Primeiro, pelo 

período de paralisação. Segundo, pelo fato de que, quando elas são retomadas e você faz uma nova 

licitação, a nova licitação dá com um preço maior", complementou.  

 

Para resolver o impasse, o então presidente do TCU Ubiratan Aguiar se reuniu com o então presidente 

Lula e Michel Temer, presidente da Câmara dos Deputados na época. Depois do encontro, Lula prometeu 

ao presidente a Ubiratan Aguiar que nenhuma mudança nas atribuições do TCU seria feita sem que seus 

integrantes sejam chamados para debate. Já Aguiar prometeu a Lula um canal direto entre TCU e 

Presidência para que pendências sejam resolvidas preliminarmente, antes da decisão do embargo. 

 

Zelo 

Para Ana é preciso ter zelo com o dinheiro público. "É preciso rever essa questão da paralisação das 

obras" sob suspeita de irregularidades no Tribunal. A nova ministra disse que é preciso ouvir e buscar 

justiça sempre dentro da ética, com probidade, mas destacou que as paralisações às vezes saem mais caras. 

Ela entende que o ideal é que haja uma retificação e uma correção, sem paralisar as obras para evitar 

prejuízos graves à sociedade com os atrasos na entrega. 

 

Indagada se teria atropelado os seus concorrentes com a campanha ostensiva de padrinhos poderosos 

como o ex-presidente Lula e seu filho governador de Pernambuco, Eduardo Campos, Ana Arraes disse 

que "andou a pé com um grupo de pessoas que ajudaram". "Respeitei meus concorrentes. Fiz uma 

campanha limpa. Fiz uma campanha sem maltratar ninguém. Tive uma vitória limpa. Não foi de bandeja 

não. Trabalhei muito durante dois meses sem folgar nenhum sábado e nenhum domingo". 

 

Enquanto os 493 deputados presentes à sessão votavam, o secretário de governo de Pernambuco, Maurício 

Rands, e o ex-presidente da Câmara, Severino Cavalcanti, pediam votos para Ana Arraes no plenário. No 

cafezinho do plenário, trabalhavam o governador do Ceará, Cid Gomes, e o senador Rodrigo Rollemberg 

(PSB-DF), que já liderou a bancada na Câmara antes de ser eleito para o Senado.  
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Ana reconhece que teve ajuda de muita gente, mas cobra respeito de quem a acusa de ter sido eleita pela 

máquina de Pernambuco. "Eu fiz campanha respeitando meus adversários. Agora espero que meus colegas 

respeitem a minha vitória". O ex-presidente Lula já ligou para parabenizá-la pela vitória.   

*Fonte: O ESTADO DE S.PAULO 

 

NOTA DA FENASTEC 

 

Mais uma vez a conjuntura político-partidária foi decisiva na eleição de ministro para o TCU. O 

arcabouço constitucional vigente consagra ao Legislativo a prerrogativa de escolher o candidato mais 

votado.  

 

Contudo, em nenhum momento o legislador constituinte quis prescrever que só poderiam participar os 

próprios parlamentares, nem que a escolha ficaria adstrita a eles. Na prática, entretanto, de modo 

restritivo, os legislativos do país tem promovido certames que ora restringem a participação de pessoas da 

Sociedade civil, com excelentes currículos, ou, naqueles em que é permitida a inscrição de terceiros, 

vinculam, como no caso da presente eleição, à indicação partidária.  

 

A Federação Nacional dos Servidores dos Tribunais de Contas (Fenastec) tem difundido e preconizado 

pela reformulação do processo de investidura. Mesmo considerando que os TCs são órgãos de auxílio aos 

legislativos, isto não pressupõe que sua composição plenária deva ser majoritária ou quase que 

completamente ―propriedade‖ da classe política.  

*Fonte: MARCELO HENRIQUE PEREIRA, PRESIDENTE DA FENASTEC. 

  

Congresso prepara mudanças no Código Penal para corrigir distorções 

 

O Senado Federal e a Câmara dos Deputados estão prestes a revisar o Código Penal brasileiro. Duas 

subcomissões foram instaladas para apurar as desproporcionalidades nas penas e as distorções que foram 

surgindo ao longo dos anos.  

 

Revisto pela última vez em 1940, o conjunto de leis penais do país acabou sofrendo mudanças pontuais e 

isoladas, além de estar desatualizado, por não prever situações que nem sequer existiam há 70 anos, como 

as relacionadas à internet. Como resultado, há crimes brandos punidos com rigidez e crimes graves com 

penas brandas. ―A situação é de impotência do Judiciário, dos ministérios públicos e da polícia‖, resume o 

procurador federal do Ministério Público da Bahia Vladimir Aras.  

 

Em algumas situações, a pena prevista é tão discrepante que os juízes tentam enquadrar as penalidades em 

outras normas para dar punições ―justas‖. É o caso da lei que trata de falsificação de medicamentos, cuja 

pena varia de 10 a 15 anos de detenção e é mais rigorosa que a legislação para o tráfico de drogas — 5 a 

15 anos (veja quadro). A revisão da lei que trata da falsificação de remédios ocorreu em 1998, após pílulas 

anticoncepcionais feitas de farinha serem vendidas por uma empresa farmacêutica.  

 

―Foi uma dessas reformas feitas pelo Congresso ao sabor dos acontecimentos‖, explica Vladimir Aras. 

―Tudo bem ter penas razoáveis para falsificação de anticoncepcionais. Mas foi incluída nessa lei a 

falsificação de cosméticos‖, acrescenta. Quem falsificar um creme para rugas, por exemplo, fica sujeito à 

mesma pena, que vai de 10 a 15 anos de prisão. ―Em alguns casos, quando é possível, os juízes tentam 

enquadrar o crime na lei de narcotráfico, que tem pena mínima de cinco anos, metade da outra‖, detalha. 

 

No outro extremo, estão os crimes negligenciados, tratados como de menor importância. Pela lei, o prazo 

para a prescrição corresponde à metade da pena máxima e, nos casos de ilícitos com penas curtas, isso 

pode gerar impunidade. Nesse rol estão os crimes ambientais, cujas penas são de seis meses a um ano de 

prisão. ―Essa legislação foi substancialmente modificada em 1998, quando já existiam as críticas de que as 

punições para crimes ambientais eram muito severas. Muitas dessas penas, que de fato deveriam ser 

graves, agora não são mais‖, aponta Vladimir.  
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Discussões 
Das duas subcomissões criadas no Congresso, a da Câmara está com os trabalhos mais adiantados. Foram 

convidadas entidades da sociedade civil que lidam com o Código Penal, como a Ordem dos Advogados do 

Brasil e o Ministério da Justiça, para avaliar as penas e chegar a um critério que dê proporcionalidade a 

todas. Os integrantes já foram divididos por temas.  

 

No Senado, a subcomissão contará com 15 juristas, mas eles ainda serão indicados pelas lideranças 

partidárias. Ainda não foi acertado como será a cooperação entre as duas subcomissões. ―Mas com 

certeza, chegaremos a uma proposta única do Congresso‖, diz o relator da subcomissão da Câmara, 

deputado Alessandro Molon (PT-RJ).  

 

Apesar das discussões estarem apenas no início, a subcomissão na Câmara já chegou a um consenso: ―Um 

dos critérios para definir as penas deve ser o uso ou não da violência‖, afirma o secretário de Assuntos 

Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira. Na opinião do especialista, um dos motivos para 

as penas serem tão desproporcionais são as modificações feitas quando algum acontecimento gera clamor 

público. ―Agradar a opinião pública pode gerar distorções‖, afirma.  

 

Crimes cibernéticos 

Uma das preocupações atuais é modificar a legislação para compreender os crimes cibernéticos. ―Não 

podemos esperar que uma legislação de 1940 sirva para isso. A internet começou a ser popularizada a 

partir da década de 1990‖, diz Vladimir Aras, que cuidará do tema na subcomissão da Câmara.  

 

O procurador explica que existem dois tipos de crimes relacionados à rede virtual. Os primeiros são os 

comuns, infrações previstas em outras legislações, mas que usam computadores para serem executados. É 

o caso da clonagem de cartões. O segundo tipo é próprio da internet. ―São aqueles crimes que atingem os 

bens jurídicos da sociedade da informação. Atacam a disponibilidade, a confiabilidade e a autenticidade 

da informação.‖ Mas esses ataques, como os vírus, por exemplo, hoje não são punidos. 

 

Comparação - Veja algumas punições previstas no Código Penal brasileiro: 

 

» Roubo simples 
Quando atinge apenas uma pessoa: de 4 a 10 anos de prisão e multa. 

» Furto qualificado 
Um ladrão que pula o muro para roubar um botijão de gás, por exemplo: de 2 a 8 anos de prisão e multa. 

» Lesão corporal de natureza gravíssima 
Desfigurar a pessoa, causar lesão que ampute um membro ou que a pessoa não possa mais andar, por 

exemplo: de 2 a 8 anos de prisão 

» Formação de cartel 
Abusar do poder econômico, eliminando total ou parcialmente a concorrência, crime que atinge número 

grande de pessoas: de 2 a 5 anos, ou multa como pena alternativa. 

» Lesão corporal dolosa 
Quando é intencional, mas leve: de 3 meses a 1 ano de detenção. 

» Lesão corporal culposa 
Quando não há intenção de matar e a pessoa conduz um veículo automotor: de 2 a 4 anos de prisão. 

» Medicamentos 
Falsificar, adulterar ou corromper produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais: de 10 a 15 anos de 

reclusão. 

» Drogas  
Tráfico de entorpecentes: de 5 a 15 anos de prisão 

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 
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Sem estrutura, entidade recebe R$ 1,5 mi de Lupi 

 

A Federação Nacional de Mototaxistas e Motofretistas, presidida por Robson Alves Paulino, filiado ao 

PDT do ministro Carlos Lupi (Trabalho), assinou convênio de R$ 1,5 milhão para qualificar motoboys.  

 

Escolhida oficialmente por sua estrutura e expertise, a Fenamoto precisou contratar professores para dar as 

aulas em salas emprestadas pela Secretaria do Trabalho do Distrito Federal, a 200 quilômetros de distância 

de Goiânia. 

 

Na casa onde funciona a sede da Fenamoto, encontram-se apenas um cartaz do ministério, com telefone de 

Brasília, e poucas informações. Na quinta-feira à tarde, a reportagem não encontrou alunos em sala de aula 

em Brasília. Eles haviam sido dispensados mais cedo. Dos candidatos à qualificação, a Fenamoto exige 

dois anos de habilitação na categoria A, de motociclista.  

*Fonte: AGÊNCIA ESTADO 

 

Concursos públicos oferecem 30 mil vagas com salários de até R$ 21 mil 

Candidatos podem concorrer a 40 processos de seleção em pelo menos 16 Estados 

 

Estão abertas 30.610 vagas de emprego em concursos públicos no país. Há oportunidades para todos os 

níveis – ensino fundamental (equivalente ao primeiro grau), ensino médio (equivalente ao segundo grau) e 

diploma universitário.  

 

Há vagas no Brasil inteiro para professores, auxiliares administrativos, agentes penitenciários, técnicos em 

informática, guardas municipais, policiais, bombeiros, médicos, advogados, engenheiros, entre outros 

cargos. 

 

Os concursos acontecem em pelo menos 16 Estados: Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Ceará, Bahia, 

Pernambuco, Amazonas, Piauí e Paraíba.  

 

A remuneração varia de R$ 498 até R$ 21,7 mil, de acordo com cargo e nível escolar.  

O maior número de vagas oferecidas é da Secretaria de Educação de Minas Gerais. O órgão está 

procurando 21.337 profissionais para as instituições de ensino de todo o Estado. Para participar, é 

necessário ter ensino médio ou superior e preencher a ficha de inscrição para o concurso até 19 de 

outubro. Os salários oferecidos variam de R$ 911 a R$ 3.300.  

 

Salários  

As maiores remunerações são para as sete vagas do Tribunal Regional Trabalhista do Mato Grosso, que 

oferece salários de R$ 21.766. Em segundo lugar fica o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com 

remuneração de R$ 20.677,  que está com 50 oportunidades abertas para o cargo de juiz substituto. Na 

mesma faixa salarial também está o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que tem remuneração de R$ 

19.294.  

 

Para se candidatar às oportunidades do Mato Grosso, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo é preciso ser 

bacharel na área e ter pelo menos três anos de experiência em atividades jurídicas.  

 

Estudantes 
A Secretaria de Saúde Municipal de São Paulo está realizando o concurso para seleção de residentes de 

medicina e odontologia. Ao todo, 453 graduandos serão convocados para trabalharem nos hospitais da 

rede pública. As inscrições vão até o dia 21 de outubro. 

 

Mais detalhes aqui. 

*Fonte: R7. 

http://noticias.r7.com/vestibular-e-concursos/noticias/concursos-publicos-oferecem-30-milvagas-com-salarios-de-ate-r-21-mil-20110926.html?question=0
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