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não conversou com o Sr. Paulo Maluf ou com o Sr.
Paulo Afonso a respeito do assunto de precatórios.
O SR. RELATOR (Roberto Requião) - Nao
houve o depoimento, portanto?
O SR. JOSÉ SERRA - Não houve depoimento.
Agora, sugerirei a ele que convide V. Exª e o
Senador Eduardo Suplicy, e seremos informados
das minúcias acerca do assunto.
O SR. RELATOR (Roberto Requião) - Junto à
imprensa, Sr. Presidente, o comentário era o seguinte:
o Prefeito Paulo Maluf saiu da reunião como candidato
ao Governo de São Paulo, com o provável apoio do
Presidente da República, e o medo era o de que o Sr.
Renê, por exemplo, prestasse depoimento ao Presidente e saísse como Presidente do Banco Central.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - V.
EXª continua com a palavra, Senador.
O SR. JOSÉ SERRA - O Sr. Paulo Maluf pode
sair de qualquer reuniao Densando qualquer coisa;
outra coisa é a realidade.
A propósito, Sr. Presidente, olhando a lista das
convocaçoes, as pessoas que aqui estiveram, creio
~ue deveria chegar ao conhecimento do ex-Prefeito
de Sao Paulo que seria interessante o atendimento a
esse convite num prazo mais breve.
Li pela imprensa que o ex-Prefeito pensa em
viajar novamente para a Europa, não só para estudar macroeconomia internacional - S. EXª diz que
comprou livros sobre esse assunto na última viagem
-, como também para cuidar dos interesses da sua
empresa, e novamente poderemos estar impedidos
de chamá-lo. Creio que seria desagradável, do ponto
de vista do andamento da Comissao ou da relação
entre partidos, sermos obrigados a convocá-lo formalmente para que venha.
Além disso, parece-me óbvio que S. EXª nao poderá deixar de vir. Se comparamos a Prefeitura de São
Paulo - o que aconteceu com os precatórios - com o
resto, S. EXª tem tanto ou mais motivos do que a média dos outros depoentes para vir aqui esclarecer.
Trata-se apenas de um apelo nesse sentido.
Nunca me manifestei sobre isso, para não dar idéia
de que quero fazer alguma coaçao a respeito da sua
vinda, mas é inegável que o tempo já está passando
e que, realmente, isso está demorando.
Como V. EXª pediu ao Senador Gilberto Miranda que faça esse contato, tenho certeza de que o
Senador - ágil, inteligente, que capta as situaçoes fará com que esse convite seja aceito rapidamente.
Muito obrigado, -Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Bemardo Cabral) - A Presidência pede a V. EXªs que aprovemos um requeri-
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mento do Senador Romeu Tuma, pedindo a quebra
do sigilo bancário do Sr. Renê Jorge Silberberg, em
virtude das investigações já realizadas por esta CPI
e com base nos documentos encontrados que comprovam a realização de operações no exterior.
O eminente Senador Relator nada tem a opor.
Se V. EXªs estão de acordo, considero-o aprovado.
Acaba de chegar um requerimento que trata do
ex-Prefeito de Goiânia. Passo-o ao eminente Senador Roberto Requião e peço que S. EXª se manifeste, porque o requerimento acaba de chegar e ele
está convidado a vir aqui amanhã.
O SR. RELATOR (Roberto Requião) - Sr. Presidente, é um requerimento contraditório.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Peço
atenção para a manifestóçao do eminente Relator.
O SR. RELATOR (Roberto Requião) - É um
ofício contraditório.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Peço
a atenção do Plenário. Senador José Serra, eu pediria a sua atenção.
O SR. RELATOR (Roberto Requião) - O Prefeito de Goiânia se declara impedido de vir à Comissão em funçao de uma forte crise renal e, ao mesmo
tempo, diz que está ministrando provas finais deste
semestre junto à Universidade Católica de Goiás.
O SR. JOSÉ SERRA - Se fosse prova "reneal", seria mais grave.
O SR. RELATOR (Roberto Requião) - O Prefeito é contraditório; pede para marcar outra data.
Qual era a data do Prefeito, Senador Bernardo
Cabral?
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) Amanhã.
O SR. RELATOR (Roberto Requião) - Amanhã? Vamos transferir para outro dia. Amanhã é
quarta-feira; vamos transferir para quinta-feira.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Ou
todos para o dia 2.
O SR. RELATOR (Roberto Requião) - Todos
para o dia 2.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Para
que V. EXª não fique interrompendo os trabalhos da
relatoria parcial.
Então, no dia 2, os três depoentes, às
16h30min, 17h e 18h.
O SR. RELATOR (Roberto Requião) - Imagine,
Sr. Presidente: se o Presidente da República o convi•
dasse para uma reunião: a crise acabaria na hora.
O SR. PRESIDENTE (Bemardo Cabral) - Eu
queria dar conhecimento aos eminentes Senadores,
até para que conste em Ata, de que esta CPI - isso
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vale para a imprensa - foi instalada no dia 26 de novembro de 1996; criada e instalada, depois, no dia
16 de dezembro de 1996. No dia 22 de abril de
1997, houve a primeira prorrogação; no dia 06 de junho, a segunda prorrogação. A terceira prorrogação
finda no dia 25 de julho de 1997. Se houver convocação extraordinária e for ela incluída na Ordem do
Dia, concluirá seus trabalhos. Caso contrário, se não
for incluída, no dia 27 de agosto de 1997.
De modo que o eminente Senador Roberto Requião, em conversa com esta Presidência, declarou da
sua inteira e definitiva posição no sentido de terminar o
mais cedo possível, haja vista que o excesso de trabalho já começa a pesar sobre seus ombros.
O SR. RELATOR (Roberto Requião) - Na
base do melhor esforço, Sr. Presidente, como os
contratos do Vetor.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - De
modo que o eminente Senador Roberto Requião,
uma vez convocado o Congresso, pretende concluir
durante o período de convocação extraordinária; em
não sendo convocado, em agosto S. Ex' dará ...
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente,
apenas um esclarecimento de V. Exª com relação a
essas datas. O dia 02, pelo que parece, será o último dia de oitivas, só faltando o Prefeito.
Assim, eu gostaria de saber do Sr. Relator se
S. Exª pretende, durante uma ou duas semanas, trabalhar na elaboração, e em que data nós voltaríamos ao trabalho da Comissão, para ter uma programação, tendo em vista convites que recebi para participar de seminários no exterior.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Com
a palavra o Relator, Senador Roberto Requião.
O SR. RELATOR (Roberto Requião) - Pretendemos colocar em votação os relatórios o quanto antes possível.
O SR. GILBERTO MIRANDA - V. Ex' tem
uma data?
O SR. RELATOR (Roberto Requião) - Data
não temos, porque as informações continuam chegando. Todavia, se tivermos a convocação extraordinária, é possível que lá pelo dia 15, dia 20 coloquemos em votação o relatório.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Então, Sr. Presidente, eu sugeriria, inclusive para que todos os
Srs. Senadores possam fazer a sua programação,
tendo em vista convites já feitos, que deixássemos
para a última semana, que começa no dia 20.
O SR. RELATOR (Roberto Requião) - A minha
preocupação é a seguinte: se o Senado não pautar
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assuntos de plenário de interesse do Governo na última semana, teremos o tal recesso branco. Daí não
teremos quorum para votar o relatório. Então, estamos pretendendo terminar isso o quanto antes possível, durante o período em que exista matéria de interesse do Governo no plenário, com o que teremos
na Comissão quorum para votar o relatório.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Acredito, Senador, que as matérias que serão levadas à votação
na Câmara usarão os quinze primeiros dias na C3mara, e depois nós, aqui, teremos os quinze últimos
dias do 'mês.
Por outro lado, a CPI tem um prazo para final izar, na Comissão, até o dia 25. Não é isso?
O SR. RELATOR (Roberto Requião) - Na Comissão, até o dia 25.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Então, Sr. Relato r, Sr. Presidente, se pudéssemos preestabelecer
a votação na semana do dia 20 ao dia 25, na Com issão.
o SR. RELATOR (Roberto Requião) - Hoje é
dia 24. Penso que, em mais dez dias, ou temos o relatório terminado, ou temos condição de dizer mais
ou menos em que dia terminamos. A idéia é que, no
dia 10 de julho... O Senador Bernardo Cabral, por
exernplo, se ausenta para tratarede assuntos privados a partir do dia 13. Se for possível colocar em votação antes do dia 13, nós o faremos.
E precisamos daquelas notas taquigráficas que
requeri ao Senador José Serra.
O SR. EDUARDO SUPLlCY - Sr. Presidente,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Tem
a palavra V. Ex'.
O SR. EDUARDO SUPLlCY - Sr. Presidente,
eu acharia interessante V. Ex' pedir ao Senador Gilberto Miranda para contactar o Prefeito Paulo Maluf,
até porque S. Ex', da última vez, mencionou que
quase nunca fala com o Prefeito ao telefone. Então,
assim, S. Ex!! teria a oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - S.
Ex' faz uma defesa forte de São Paulo, na pessoa
de seus amigos, de modo que espero que S. Exª
.
cumpra como mlssao.

-

O SR. GILBERTO MIRANDA - Cumprirei
como missão, Sr. Presidente, o pedido de V. Ex!!.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - A
Presidência agradece.
Está encerrada a reunião e convocada outra
para amanhã às 17h.
(Levanta-se a reunião às 19h22min)

Junho de 1997

OlÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 28 12741

ATOS DO DIRETOR-GERAL
ATO DO oIRETOR-GERAL
N° 1.637, DE 1997

,.

O DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso
de suas atribuições regimentais que lhe confere o Regulamento
Administrativo do Senado Federal, com a nova redação dada pela
Resolução nO 9, de 1997, RESOLVE designar os , servidores José
Gomes de Carvalho Leite, mat. 1353-SEEP; Hermanny Lima Samuel
de Almeida, mat. 1717-SEEP; Arnóbio Santos Neto, mat. 1230SEEP e Patrícia Junqueira de Alencastro, mat. 1868-SEEP e Vanildo
Batista da Silva, mat. 1096-SEEP, para sob a presidência do
primeiro, integrarem a Comissão de Importação da Secretaria
Especial de Editoração e Publicações - SEEP pelo prazo de 180
(cento e oitenta) dias da data da pUblicação deste" ato, com os
efeitos financeiros a partir de 1° de abril de 1997. Revoga-se o
disposto no Ato nO 621/96-DE-CEGRAF.
Senado Federal,

~

de junho de 1997.
•

GACIEL DA SILVA M
Diretor-Geral

A

ATO DO oIRETOR-GERAL
N° 1.638, DE 1997

o

DIRETOR-GERAL · DO SENADO FEDERAL, no uso da
atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 15 das Disposições Finais da Resolução
n.o 09, de 1997, c tendo em vista o constante no Processo n° 10133/97-6,

RESOL VE designar a servidora MARIA DAMACENA LIMA
~TIN, matricula 5031 , ocupante do cargo efetivo de Técnico Legislativo"
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Area 3 - Especialidade de Datilografia, para exercer a Função Comissionada de
Secretário de Gabinete, Símbolo FC-05, do Instituto Legislativo Brasileiro, com
efeitos financeiros a partir de 12 de junho de 1997.
•

Senado Federal,

27 de junho de 1997.

IA

GACIEL DA SILVA
Di reto r-Gera I
•

ATO DO DIRETOR-GERAL
N° 1.639, DE 1997

o DIRETOR-GERAL

DO SENADO FEDERAL, no uso

da atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 7°, § 2°, da Resolução n° 42, de
.

1993, e tendo em vista o que consta do processo nO 009.555/97-8,
R E S O L V E exonerar, na forma do disposto no art. 35
combinado com o inciso II do art. 9° da Lei nO 8.112, de 1990,

AUXILIADORA DIAS, matrícula n° 5406, do cargo, em comissão, de
Secretário Parlamentar do Gabinete do Senador Carlos Patrocínio, a partir de 02
de julho de 1997.
enado Fe eral em

/

27 de
,

GACIEL DA SILVA MMA
Diretor-Geral

unho de 1997.
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
PODER LEGISLATIVO
EDITAL N.o 1/97-CS - SENADO FEDERAL
CONCURSO PÚ BLICO PARA O CARGO D E ANALISTA LEGISLA TIVO /
COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONTATO<; E EVENTOS

•

O Senado Federal tom a público que realizará concurso público destinado a selecionar
candidatos
.
. para o Cargo. de
Analista Legislativo / Com unicação Social, Contatos e Eventos nas seguintes áreas: Area I - TV, Area ") - Rádi o. Area
3 - Imprensa Escrita e Área 4 - Relações Públicas, para o provimento de vagas de seu Quadro de Pessoal.
1. DAS DISPOSiÇÕES PRELIMINARES
1. 1 - O concurso será regi do por este edital e executado pelo CESPE - Centro de Seleção e de Prom oçào de Eve ntos da
Universidade de Brasília - UnB .
1. 1. 1 - Todas as provas do concurso serão aplicadas em Brasília/DF.
1.2 - A seleção para o cargo/área de que trata este edital compreenderá o exame de conhecimentos. mediante provas
•
objetivas, práticas e avaliação de títul es. observadas as peculiaridades de cada Area.
1.3 - O candidato deverá realizar apenas uma inscrição, optando, obrigatoriamente, por uma úni ca área à qual de seja
•
concorrer, observadas as peculiaridades de cada área.
1.3. 1 - Em caso de mai s de uma inscrição, será validada apenas a primeira.

2. DAS ATRlBUlÇÕES DO CARGO
2.1 - CARGO: Analista Legislativo - Comunicação Social, Contatos e Eventos .
•
2. 1. 1 - NIVEL: III
2.1.2 - PADRÃO iNICIAL: S31
•
2.1.3 - AREAS:
•
Arca I - TV
•
Arca 2 - Rádi o
A rea 3 - Im prensa Escri ta
Área 4 - Relações Públ icas
2.1.4 - REQUISITOS PARA AS AREAS I, 2 e 3 : Diploma de curso superior em Comunicação co m habilitação em
Jornalismo e registro profissional.
2.1.5 - REQUISITOS PARA A ÁREA 4 : Diploma de curso superior em Comunicação com habilitação em Relações
Públicas e registro no CO RERP .
2.2 - JORNADA DE TRABALHO: 40 (q uarenta) horas semanai s.
2.3 - DESCRiÇÃO SUMÁRIA DAS A TIVIDADES:

•

AREA I - TV - Produzir. realizar e editar matéri as jornalísticas em vídeo sobre as atividades do Senado Federal e do
Congresso Nacional ; reponar as transmissões ao vivo da TV Senado; realizar cobenura jornalística das comissões
pennanentes. mistas e temporári as. bem com o dos eventos envolvendo o Senado e os Senadores: rea li zação dos
fl as hes noti ciosos, prop:ramas e entrevi stas destinados à exibição na TV Senado ou di stribuição para divul gação.
AREA 2 - RADIO - Providenciar cobe nura das atividades qo Senado (reuniões das comissões. ~essõ e s plenárias.
agenda da Presidência e eventos espe.ciais); realizar entrevistas gravadas e ao vivo; redi e:i r notas infonnati vas: e laborar
edição de jornai s radi ofônicos.
AREA 3 - IMPRENSA ESC RITA - Providenciar cobenura jornalistica de eventos. encontros. reuni ôes e das diversas
atividades exercidas pelos Senadores no exercício de se us mandatos, como o acompanhamento das sessões plenárias
do Senado e do Congresso Nacional. das reuniões das comissões pennanentes. especiais e de inquérito do Senado,
bem como das comissões mistas que envolvem Senado e Cámara dos Deputados; realizar entrevistas com Senadores;
editar notícias para divul gação em agência de notícias e publicação em jornal, revi sta, periódicos. veiculos eletrônicos
e outros meios de d iv ulgação: elaborar pautas para cobe nura jornali sti ca dos eventos do Senado Federal.
•
AREA 4 - RELAÇOES PUBLICAS - Coordenar, orientar, controlar e dirigir as atividades relacionaaa com os
processos de comunicação interna e externa do Senado Federal, tai s como: manter contatos com órgão~ con[!eneres,
visando ao intercâmbio de infonnações; organizar e acompanhar as recepções e cerimônias internas. sessões so lenes
do Congresso Nacional e sessões especiais do Senadu Federal, visitas oficiais e condecorações; divul gar os eventos
rea lizados no Senado Federal: elaborar e desenvolver projetos dt! relações públicas.

3. DAS VAGAS
3.1 - NUMERO DE VAGAS :
Vagas

AREA
AREA I - TV
AREA 2 - RADIO
AREA 3 - IMPRENSA ESCRITA

.

9
9
9

Vagas pa ra
deficientes
I
I
I

Total de
va[!as
10
10
10
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36

AREA 4 - RELAÇOES PUBLICAS
TOTAL

I

4

10
40

3.2- LOTAÇÃO:
3.2.1 - Área I - Coordenação TV Senado da Secretaria de Comunicação Social.
3.2.2 - Área 2 - Coordenação Rádio Senado da Secretaria de Comunicação Social.
•
3.2.3 - Area 3 - Coordenação Agência Senado e/ou Coordenação Jornal Senado da Secretaria de Comunicação Social.
•
3.2.4 - Area 4 - Coordenação de Relações Públicas da Secretaria de Comunicação Social.
3.3 - Das vagas destinadas ao concurso, foi reservada I (uma) vaga, em cada área, aos candidatos amparados pelo art.
5.°, parágrafo 2.°. da Lei n.O 8.112, de 11/12/90.
3.4 - Para efeito desse concurso, consideram-se deficiências que asseguram o direito de concorrer à vaga reservada na
forma do subitem 3.1 somente aquelas conceituadas na medicina especializada e de acordo com os padrões
mundialmente estabelecidos.
3.5 - O candidato deficiente aprovado no concurso será submetido á pericia médica por junta oficial do Hospital
Universitário de Brasília, que terá decisão terminativa sobre sua qualificação como deficiente e sobre o grau de
deficiência compatível com o exercício do cargo.
3.6 - São inabilitáveis. para o exercício do cargo objeto deste concurso. os portadores de doenças graves, contagiosas ou
incuráveis, especificadas no parágrafo 1.° do artigo 186 da Lei n.O 8.112, de II de dezembro de 1990.
3.7 - Será revertida para a classificação geral de cada área a vaga reservada aos candidatos inscritos na condição de
portadores de defic iellcia que não for provida por falta de candidatos ou pela reprovação dos candidatos a ela
concorrente.
4. DA REMUNERAÇÃO
4.1 - R$ 3.736,68 (três mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos) .
•

5. DOS REQUISITOS BASICOS PARA A INVESTIDURA
5.1 - Ser aprovado no cuncurso publico para a área à qual se candidatou em conformidade com o disposto no presente
Edital.
5.2 - Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e. no caso de nacionalidade portuguesa. estar amparado pelo estatuto de
igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos. nos termos do art. 12.
parágrafo 1.°, da Constituição.
5.3 - Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.
5.4 - Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
5.5 - Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse.
5.6 - Ter aptidão tisica e mental para o exercício das atribuições do cargo.
6. DA INSCRIÇAO NO CONCU RSO
6.1 - TAXA DE TNSCRIÇÃO: R$ 60.00 (sessenta reais)
6.2 - O valor da taxa de inscrição deverá ser depositado, em qualquer agência dos bancos abaixo relacionados. em favor
do CESPElUnB. em uma das seguintes contas:
a) Conta 33.448.103-1. agência 3603-X. Banco do Brasil;
b) Conta 050006-8. operação 006. agência 0816-8. Caixa Econôm ica Federal.
6.2.1 - Somente será aceito depósito em dinheiro ou em cheque emitido pelo próprio candidato.
6.3 - LOCAIS:
As inscrições poderão ser feitas nas seguintes cidades e endereços:
6.3.1 - BRASILIAlDF: Minas Brasília Tênis Clube - Setor de Clubes Norte, Lote 3 - Asa Norte - Brasília/DF.
6.3.1.1 - Haverá no local de inscrição posto para recebimento das taxas de inscrição.
6.3.2 - SAL VADORlBA: Colégio Odorico Tavares - Av. Vale do Canela - Portão de Entrada Vale do Canela Canela - Salvador.
6.3.3 - SÃO PA ULO/SP: Escola Estadual Primeiro Grau Rodrigues Alves - Rua Teixeira Silva. n.O~73 - Paraíso Metrô Brigadeiro - São Paulo
6.3.4 - RIO DE JANEIROIRJ: Universidade Federal do Rio de Janeiro - Instituto de Filosofia e Ciências Sociais Largo de São FrancislO, n.o I - Centro - Rio de Janeiro.
6.3.5 - PORTO ALEGREIRS: Universidade Federal do Rio Grande do Sul - .COPERSE - ÀV. Paulo Gama. n.O 110
- Anexo I da ~t:itoria - 1.° andar. Prédio 12106 - Cam pus Centro - Bairro Farroupilha - Porto Alegre.
6.3.6 - MANAUS/AM: Universidade Federal do Amazonas - Departamento de Recursos Humanos - Rua José
Paranaguá - Centro - Manaus.
>

•
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6.4 - PERÍODO: de 14 a 25 de julho de 1997 (exceto sábado, domingo e feriado ).
6.5 - HORÁRIO : das 10h às 16h (horário ininterrupto).
6.6 - INSCRiÇÃO POR VIA POSTAL
Será aceita so li citação de inscrição. por meio de SEDEX (Encomenda Expressa) da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos - ECT. endereçada ao CESPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos. Campus Universit ário
Darcy Ribeiro - Caixa Postal 04521 - Asa Norte - CEP 70.910-900 - Brasília - DF. de sde que contenh a no
envelope:
a) cópia legível do documento de identidade, cujo original deverá ser apresentado nos dias e locais de realização das
provas;
iJ) cheque nominativo emitido pelo próprio candidato. em favor do CESPEfUnB. no valor da taxa de inscrição;
c) solicitação de insc rição datada e assinada, conforme o modelo definido no Anexo I deste edital.
6.6.1 - Somente serão aceitas as solicitações de inscrição que sejam postadas até o dia 25 de julho de 1997 .
6.6.2 - Aos candidatos que se inscreverem por via postal serão enviados pelo CESPE, também por via postal, o
,
co mprovante de inscrição e as Instruções ao Candidato.
6.6.3 - Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste Edi tal.

6.7 - PROCE DIMENTOS PARA INSCRlÇAO
6.7. 1 - Preenchimento do formulário fornecido no local de inscrição.
6.7.2 - Identificação. no formulário de inscrição, da segunda opção de Língua Estrangeira (somente para os candidalOs ii
Arca 4 - Re lações Públicas).
6.7.2.1 - ão se rão aceitos pedidos de a lteração referentes ii área escolhida nem ii segunda opção de Lingua Estrangei ra.
6.7.3 - A presentação do comprovante de depósito bancário da t3.xa de inscrição. o qual será retido.
6.7.4 - Aprese ntação de cópia legivel e em bom estado do documento de identidade. a qual se rá retida. E obri gatória a
aprese ntação do doc umento de identidade original nos dias e locais de realização das provas.
6.7.4 .1 - São considerados documentos de identidade as çarteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias
de Segurança. pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pelas Polícias Mi litares. além das
•
carteiras expedidas por Orgãos e Co nselhos que. por lei federal , valem como identidade.
6.7.4.2 - Não se rão ace itos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, cartei ras de
motorista. cartei ras de estudante , carteiras funcionais sem valor de identidade. bem como documentos il egívei s, nãoidentificáveis o u danificados.
6.7.5 - O candidato a que se refe re o s ubitem 3.3 deverá entregar, no ato da insc rição. laudo médi co que comprove a sua
deficiência e so li ci tar. em fo rmulári o próprio. os recursos especiais de que necess itar para rea lizar as provas.
6.7.6 - A inobservâ ncia do di sposto no subitem 6.7.5 acarretará a perda do direito ao pleito das vagas re servadas aos
ca ndidatos em lais condições.
6.7.7 - O candidato deverá dec larar. em formulário próprio a se r preenchido no ato da insc riç ão, que os doc ument os
comprobatório exigidos no prese nte Ed ital se rào apresentados por ocasião da posse.
6.7. 8 - ão se rão acei tas insc rições v ia FAX .
6.7 .9 - As informações pre stadas no· fo rmulário ou na so licitação de insc rição se rão de inteira responsabilidade do
candidato. d ispo ndo o CES PE do direito de excluir do processo seletivo aquele que não preencher o fo rm ulá ri o de form a
co mpleta. correta e legível ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos.
6.7. 10 - Se rá admitida a insc rição por terceiros mediante procuração do interessado e apresentação do compro vante de
depós ito bancá ri o da t3.xa de inscrição, acompanhada de cópia le gível do documento de identidade do candidato. Estes
docume ntos se rão reti dos pelo CES PE. Nào há necessidade do reconhecimento de firma na procuração.
6. 7. 11 - O candidato inscrito por procuração assume total responsa bil idade pelas inform ações prestadas por seu
procurador. arcando com as conseqüê ncias de eventuais erros de seu represe ntante no preenchimento do fo rm ulário de
inscri ção.
6.7. 12 - E vedada a inscrição condic ional.
6.7. 13 - Não have rá isenção total ou parc ial da taxa de insc rição.
6.7. 14 - O de pós ito referente ao valor da taxa de inscrição não seni devo lvido em hipótese alguma.
6.7 . 15 - Caso o cheq ue utili zado para o pagamento da taxa seja devolvid o por qualquer motivo. a insc rição será
consid erada sem efei to .
6.7. 16 - Se rão an ul ados. s umari amente. a inscrição e todos os atos dela decorrentes. se o ca ndidato não ap resenta r. no alO
da posse. os documentos exi g idos neste Ed ital.
7 - DAS PROV AS
7.1 Serão aplicadas provas objetivas e práticas. abrangendo o conteúdo programáti co co nstante deste Ed ital.
7.2 - As provas obj : tivas para todas as áreas serão aplicadas no dia 28 de setembro de 1997. em locais e horári os a serem
publicados no dia I I ou 12 de setembro de 1997 no Diário Oficial da União e eventualmente em jorna l de grande
ci rculação em Brasília/DF .
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7.3 - QUADRO DE PROVAS
QUADRO DE PROVAS
AREA I - TV I AREA 2 - RADIO I AREA 3 -IMPRENSA
PROVAITIPO
AREA DE CONHECIMENTO
QUEST.
(PJ) Objetiva
Língua Portuguesa
20
(P2) Objetiva
Línguas Estrangeiras (Língua Inglesa e
10
Língua Espanhola)
(P 3) Objetiva
Teorias da Comunicação
10
(P 4) Objetiva
Processo Legislativo e Conhecimentos Gerais
10
(P 5) Objetiva
Conhecimentos Especificos
15
(P 6) Prática
Conhecimentos Específicos
(P7) Avaliação de Titulos
AREA 4 - RELAÇOES PljBLlCAS
PROVAITIPO
AREA DE CONHECIMENTO
QUEST.
(P J) Objetiva
Língua Portuguesa
20
(P2) Objetiva
Línguas Estrangeiras (Língua Inglesa e
10 •
Língua Espanhola ou Língua Francesa)
(P 3) Objetiva
Teorias da Comunicação
10
(P 4) Objetiva
Processo Legislativo e Conhecimentos Gerais
10
(P 5) Objetiva
Conhecimentos Especificos
15
(P 6) Prática
Conhecimentos Especificos
(P 7) Avaliação de Títulos
-

ESCRITA
LARATER
Eliminatório e Classificatório
Classtticatório Eliminatório e Classificatório
Eliminatório e Classificatório
Eliminatório e Classificatório
Elim inatório e Classi ficatório
Classificatório
CARATER
Eliminatório e Classificatório
Eliminatório e Classificatório
Eliminatório e Classificatório
Eliminatório e Classificatório
Eliminatório e Classificatório
Eliminatório e Classificatório
Classiticatório

7.4 - Na prova objetiva de Línguas Estrangeiras (P2), somente os candidatos concorrentes li. Área 4 - Relações Públicas
....
poderão optar entre Língua Espanhola ou Língua Francesa.
7.5 - Cada questão das provas objetivas admite 5 itens, numerados de I a 5, que podem estar todos certos, todos errados
ou ainda uns certos e outros errados. Os itens são independentes entre si, referindo-se sempre ao mesmo comando. mas
são interdependentes para a atribuição de pontos. A resposta a cada item é CERTO ou ERRADO, de acordo com o
comando da questão.
7.6 - O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a Folha de Respostas. que será o único
documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do
candidato. que deverá proceder de conformidade com as instruções específicas contidas nas Instruções ao Candidato. Em
nenhuma hipótese. haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
7.7 - Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcaçtes feitas incorretamente na Folha
de Respostas. Serão consideradas marcações incorretas as que estiverem em desacordo com este Edital e com as
Instruções ao Candidato, tais como: dupla marcação, marcação rasurada ou emendada e campo de marcação não
preenchido integralmente.
7.8 - O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos
do horário fixado para seU início, munido de caneta esferográfica de tinta preta, do comprovante de inscrição e do
documento de identidade original.
7.9 - Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado para seu início.
7.10- Por ocasião da realização das provas. o candidato que não apresentar documento de identidade. na forma de tinida
nos subitens 6.7.4, 6.7.4 .1 e 6.7.4.2 deste Edital, será automaticamente excluido do concurso.
7.11 - Não será aplicada prova, em hipótese alguma, fora do espaço fisico predeterminado em edital ou em comunicado.
Também não será permitido que as marcações na Folha de Respostas sejam feitas por outras pessoas. salvo no caso de
candidato inscrito segundo o subitem 3.3. se a deficiência impossibilitar a marcação pelo mesmo.
7.12 - Não será permitida. durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de
máquinas calculadoras ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material. Não será permitida.
também, a entrada de candidatos portando armas e aparelhos eletrônicos (BIP, telefone celular, walkman. receptor,
gravador etc.).
7. 13 - As provas serão realizadas sem consulta a qualquer material.
7.14 - Não haverá segunda chamada para as pr.ovas. O não-comparecimento a qualquer uma das provas implicará a
eliminação automática do candidato.
7.15 - O CESPE procederá. como forma de identifica,ão, li. coleta da impressão digital de todos os candidatos nos dias
de prova.
•

8. DAS PROV AS PRATICAS

8.1 - Serão aplicadas, para todas as áreas. provas práticas de conhecimentos especíticos de caráter eliminatório e
classi ticatório.
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8.2 - A prova prática, para cada área, terá o valo r de 100 (cem) pontos. Para se submeter à prova prática. serão exigidos.
ainda, conhecimentos de edição de textos em microcomputador em amb iente Windows. com o editor de te xtos Word
6.0.
8.3 - Serão desclassificados os candidatos que obtiverem. na prova prática (P 6), nota inferior a 50 (cinqüenta) pontos.
8.4 - Oucras informações a respeito dos crité ri os de avaliação da prova prática constarão do edital convocatório a ser
publicado oportunamente.
9. DA AVALlAÇÃO DE TÍTULOS
9.1 - Serão convocados para a avaliação de tindos todos os candidatos aprovados na prova prática.
9.2 - A avaliação de titulos terá caráter classificatório, sendo atribuída nota de O (ze ro ) a 20 (vinte) pontos.
9.3 - O candidato que não encaminhar os titulos no prazo estipulado em edital terá nota zero.
9.4 - Para a comprovação dos titulos. o candidato deverá entregar ao ESPE relação com o número de ordem e
denominação dos títul os, em duas vias. assi nadas pelo candidato, de acordo com o modelo a ser fornecido. juntamente
com as cópias desses titulos. observando os Quadros de Atri buição de Pontos Para a Avaliação de Titulos.
9.4.1 - omente serão aceitos titulos dos quais constem o inicio e o ténnino do período declarado, quando for o caso.
comprovados com documentos originais. cujas cópias serão autenticadas por um func ionário do CESPE.
9.3 - Os comprovantes de conclusão de cursos deverão ser expedidos por instituição oficial ou reconhecida.
9.6 - Os documentos em língua estrangeira de cursos realizados somente serão considerados. quando traduzidos para o
Português por trad utor juramentado e reval idados por instituição brasileira.
9.7 - Cada titulo será considerado uma única vez.
9.8 - Os pontos que excederem o valo r máximo em cada letra do subi tem 9.9 serão descons iderados.
9.9 - Somente serão acei tos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data da respectiva entrega, de acordo com
edital especifico a ser publicado no Diário Oficial da União, observados os limites de pontos dos quadros a segu ir.

•

QUADRO DE ATRIBUIÇAO DE PONTOS PARA A A VALlAÇAO DE TITULOS
AREA l -TV
VALOR DE
VALOR
•
TITULOS
CADA TITULO
MAX IMO DOS
TITULOS
a) Diploma de curso de graduação em nivel superior, exceto o exigido como
0.50
1,0
requisito para o cargo objeto deste concurso.
b) Diploma de Mestre na área de Comunicação.
I ,5
1.5
2,0
:;.0
c) Diploma de Doutor na área de Comunicação.
d) Diploma de Mestre em outras áreas. '
1.0
1.0
e) Diploma de Doutor em outras áreas.
1.5
!.5
. .
f) Curso regular de especial ização. com carga horária mlnlma de 360
1,0
2,0
(trezentas e sessenta) horas, reali zado no pais ou no exterior.
0, 10
2,0
g) Artigos publicados na imprensa escrita ou matéria veiculada em TV ou
rádio de autoria individual e comprovada mediante declaração do veículo de
comunicação.
h) Obras publicadas em veicu los especializados de autoria individual e de
0.25
1,0
reconhecido valor cientifico para a área de Comunicação. excetuados os títulos
já incluídos nos itens anteriores .
i) Curso de extensão na área de Comunicação, com carga horária mínima de
0,20
I ,O
40 (quarenta) horas, real izado no pais ou no exterior, sob o patrocínio de
entidade de notória idoneidade.
1,0 por ano
j) Exercicio de fu nção ou cargo na área de Comunicação. O tempo de serviço
5,0
será apreciado por registro em carteira profissional e, obrigatoriamente.
comprovado por dowmentação correspondente do empregador e/ou certidão
de tempo de serviço púb lico.
k) Diploma de proficiência em Língua Estrangeira, devidamente reconhecido
0,50
2,0
de acordo com a legislação vige nte
AREA 2 - RADIO
VALOR DE
VALOR
•
•
TITULOS .
CADA TITULO
MAX IMODOS
•
TITULOS
a) Dipl oma de curso de graduação em nível superior. exceto o exigido camo
0,50
1.0
requisito para o cargo objeto deste concurso.
b) Diploma de Mestre na área de Comunicação.
1.5
1.5
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c) Diploma de Doutor na área de Comunicação.
d) Diploma de Mestre em outras áreas.
e) Diploma de Doutor em outras áreas.
. .
f) Curso regular de especialização. com carga horária mlnIma de 360
(trezentas e sessenta) horas, realizado no pais ou no exterior.
g) Artigos publicados na imprensa escrita ou matéria veiculada em TV ou
rádio de autoria individual e COI'lprovada mediante declaração do veiculo de
comunicação.
h) Obras publicadas cm veiculos especializados de autoria ind ividual c de
reconhecido valor cientifico para a área de Comunicação. excetuados os titulos
já incluídos nos itens anteriores.
i) Curso de extensão. com carga horária minima de 40 (quarenta) horas.
realizado no pais ou no exterior. sob o patrocinio de entidade de notória
idoneidade.
j) Exercicio de função ou cargo na área de Comunicação. O tempo de serviço
será apreciado por regIstro em carteira profissional e, obrigatoriamente.
comprovado por documentação correspondente do empregador e/ou certidão
de tempo de serviço público.
k) Diploma de proficiência em Lingua Estrangeira, devidamente reconhecido
oe acordo com a legislação vigente.
AREA 3 - IMPRENSA ESCRITA
•

, TITULOS
a) Diploma de curso de graduação em nivel superior, exceto o exigido como
requisito para o cargo objeto deste concurso.
b) Diploma de Mestre na área de Comunicação.
c) Diploma de Doutor na área de Comunicação.
d) Diploma de Mestre em outras áreas.
e) Diploma de Doutor em outras áreas.
. .
f) Curso regular de especialização, com carga horária mlnIma de 360
(trezentas e sessenta) horas. realizado no pais ou no exterior.
g) Artigos publicados na imprensa escrita ou matéria veiculada em TV ou
rádio de autoria individual e comprovada mediante declaração do veiculo de
comunicação.
h) Obras publicadas em veiculos especializados de autoria individual e de
reconhecido valor cientifico para a área de Comunicação, excetuados os titulos
já incluidos nos itens anteriores.
i) Curso de extensão, com carga horária minima de 40 (quarenta) horas.
realizado no pais ou no exterior, sob o patrocinio de entidade de notória
idoneidade.
j) Exercicio de função ou cargo na área de Comunicação. O tempo de serviço
será apreciado por regIstro em carteira profissional e, obrigatoriamente.
comprovado por documentação correspondente do empregador e/ou certidão
de tempo de serviço público.
k) Diploma de proficiência em Língua Estrangeira, devidamente reconhecido
de acordo com a legislação vigente.
AREA 4 - Relações Públicas
•

•

TITULOS

a) Diploma de curso de graduação em nivel superior, exceto o exigido como
requisito para o cargo objeto deste concurso.
b) Diploma de Mestre na área de Comunicação.
c) Diploma de Doutor na área de Comunicação.
d) Diploma de Mestre em outras áreas.
e) Diploma de Doutor em outras áreas.
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:.0
1.0
1.5
1,0

2.0
1.0
1.5
2,0

O, I O

2,0

0.25
.

1.0

0.20

1.0

1.0 por ano

5.0

0,50

2.0

VALOR DE
CADA TITULO
0,50

VALOR
MAXIMO DOS
•
TITULOS
1,0

1.5
2.0
1.0
1.5
1.0

1.5
2.0
1.0
1.5
:.0

O, I O

:.0

0,25

1.0

0,20

1,0

1,0 por ano

5,0

0,50

2,0

VALOR DE
•
CADA TITULO
0.50

VALOR
MAXIMO DOS
•
TITULOS
1.0

1.5
2.0
1.0
1.5

1.5
:.0
1.0
1.5

•

•

