
Aires e Passo do Sobrado. É 
um momento ímpar para os 
concurseiros de plantão, as-
sim como para 
aqueles que vão 
participar pela 
primeira vez, 
já que os estu-
dos devem ser 
intensificados. 
E por onde co-
meçar?

O concursei-
ro e diretor da 
Escola Técnica 
Liceu, de Santa Cruz, Paulo 
Augusto Gomes, dá algumas 
dicas para ir bem nas provas 
(confira os quadros).

Antes de tudo, é importan-
te que o candidato leia o edi-
tal, sobre os tratamentos dife-
renciados durante o concurso 
para aqueles que têm alguma 
deficiência e/ou exigência. A 
partir daí, foco nos estudos. 
De acordo com Paulo Gomes, 
as matérias se dividem em 
comuns e específicas. “Antes 
de sair o edital é importante 

o candidato adotar como es-
tratégia estudar as matérias 
comuns, pois são disciplinas 

que  não va-
riam”, explica. 
Ainda segundo 
ele, as matérias 
c o m u n s  r e -
presentam em 
torno de 80% 
e as específicas 
20%.  O que irá 
diferenciar de 
município para 
município é a 

legislação: Lei Orgânica e  Re-
gime Jurídico.

“Quanto mais o candidato 
estudar, mais acúmulo de 
conhecimento terá”, frisa. 
“Depois de adquirir certo 
conhecimento, comece a fa-
zer exercícios. Fará com que 
a mente se adeque ao que a 
banca pede”, completa. Se-
gundo Paulo, é importante 
fazer cursos preparatórios, 
seja presencial ou online, pois 
são neles que os macetes são 
repassados.
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Após a inscrição,
hora de se preparar 
para a prova, que está 
prevista para o dia 27 
de outubro. Confira 
dicas e alguns macetes
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O concurso público de 
Vera Cruz, que está 
previsto para o dia  

27 de outubro, teve as ins-
crições encerradas na segun-
da-feira, dia 9 de setembro e 
contará com 1.212 inscritos. O 
processo seletivo teve ainda 
872 inscrições não homologa-
das, ou seja, candidatos que 
realizaram a inscrição mas 
não efetuaram o pagamento 
da taxa ou ainda aqueles que 
não apresentaram a docu-
mentação de comprovação de 
cota racial ou de deficiente.

Os candidatos interessa-
dos em apresentar recursos 
referentes à homologação 

TAlIAnA hIckMAnn

“

”

Quanto mais o 
candidato estudar, 
mais acúmulo de 

conhecimento terá.

PAuLO GOmES
concurseiro
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inTERnAdOS

Adil Rodrigues da Silva
Jose Sisnande neto
Sarah lopes Bastos camargo

concurso tem 1.212 inscritos EmATER
O escritório da Emater 
de Vera cruz informa 
que nesta terça-feira, 
dia 17, haverá reunião no 
Grupo de Mulheres Rurais 
de Vila Progresso, às 14 
horas, no pavilhão da co-
munidade Evangélica. na 
quarta, dia 18, reunião  no 
grupo de Ferraz, a partir 
das 14 horas, no pavilhão 
da Escola Gonçalves Dias. 
na quinta, dia 19, reunião 
no grupo de linha Dois 
de Dezembro, às 14 horas, 
na Escola.

BOLÃO UNIÃO
A diretoria da Sociedade 
Bolão União, de Dona 
Josefa, avisa aos sócios 
que haverá jogo de bo-
lão no sábado, dia 21, na 
sede do nacional, com 
início às 13h30min até as  
16h30min.
 
ENCONTROS AA
O grupo Vera cruz de 
AA avisa que realiza as 
reuniões todas as quar-
tas-feiras, das 20 às 22 
horas, na Escola João 
carlos Rech, no bairro 
leopoldina.

AviSOS

| Primeiramente, dê uma olhada geral em toda a prova;
| O candidato deve se conhecer. comece a prova 
pela matéria mais fácil para que haja tempo hábil de 
responder todas as questões e marcar no cartão de 
respostas;
| Fique atento para aquelas questões com palavras 
negativas: não fez, não pode, dentre outras...;
| na dúvida, vá na intuição.

O que costuma cair: Regime jurídico dos servidores 
públicos, das autarquias e das fundações públicas; 
Processo administrativo no âmbito da Administração 
Pública e suas alterações; código de Ética 
Profissional do servidor público civil e do poder 
executivo; e Regimento interno.

nA hORA dA PROvA

LEGiSLAçãO

| Planejar uma rotina: cada dia da semana estabelecer 
uma disciplina para estudar. Se há alguma limitação, 
colocar mais carga de estudos nesta matéria;
| Otimizar o tempo disponível;
| Escolher a melhor maneira para assimilar o conteúdo;
| Utilizar preferencialmente material impresso;
| Interpretar as questões;
| conhecer o edital e como os conteúdos são cobrados;
| Fazer provas e exercícios anteriores. Fazer pesquisa 
nas principais bancas, como legalle, Fundação la Salle, 
Objetiva e Fundatec concursos;
| Redação: buscar informações sobre o que causou 
impacto nos seis meses que antecedem a prova;
| Estudar longe de computadores e celulares;
| no dia anterior à prova, tentar não estudar e usar o 
tempo para relaxar.

cOmO ESTudAR

das inscrições podem fazê-lo 
entre os dias 17 e 19 de setem-
bro, através de formulário 
eletrônico disponibilizado 
no site da Legalle Concursos, 
responsável pela elaboração 
das provas.

O certame oferece seis 
vagas imediatas mais as de 
cadastro reserva para 42 
cargos em diversas áreas. As 
provas dos cargos de nível 
médio/técnico serão reali-
zadas pela manhã, enquanto 
que as provas dos cargos de 
nível fundamental e de nível 
superior serão realizadas 
à tarde. A divulgação dos 
locais e horários das provas 
será no dia 17 de outubro.

cOmO ORGAnizAR 
OS ESTudOS?
A prova para o concurso 

público de Vera Cruz já tem 
data marcada. Na região, 
outros certames estão sendo 
elaborados, caso de Santa 
Cruz do Sul, que já tem ban-
ca, bem como os preparativos 
para concursos em Venâncio 

Saúde prepara 
campanha de 
segmento

cOnTRA SARAmPO

A Secretaria de Saúde 
do Rio Grande do Sul con-
firmou no fim da semana 
passada os primeiros casos 
de sarampo. São sete casos 
que tiveram início de sin-
tomas entre a primeira e a 
última semana de agosto. 
No Brasil, já foram con-
firmados mais de 3,3 mil 
novos casos desde junho, 
quando um novo surto da 
doença teve início. Com 
isso, o Ministério liberou 
para todas as crianças en-
tre seis e 11 meses a dose 
zero. A sistemática segue 
e segundo a 13ª Coordena-
doria Regional de Saúde, 
devido aos novos casos, 
o Ministério da Saúde 
está organizando duas 
campanha de segmento. 
Uma para outubro, para 
crianças menores de cinco 
anos e outra para novem-
bro, para pessoas entre 20 
e 29 anos. As datas ainda 
serão definidas.

concurseiro, Paulo dá dicas de como ir bem na prova


