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ANEXO I – Funções - Vagas - Requisitos Básicos
CARGO
Profissional de
Documentação
(Arquivologia)

Assistente de Finanças
(Técnico de
Contabilidade)

Assistente de
Administração

VAGAS

REQUISITOS

CARGOS DE NIVEL SUPERIOR
01 (uma)
Requisitos: bacharelado em Biblioteconomia ou Arquivologia e
comprovação documental de curso de capacitação; registro no
órgão de classe específico. Atividades Sumárias: Realizar
serviços de organização, catalogação, classificação e indexação de
documentos e materiais bibliográficos, cadastramento de acervos,
controle e fluxo de informações e documentação, realizar
levantamentos do acervo bibliográfico da autarquia, normatização,
planejamento e organização de documentos e de informações.
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
01 (uma)
Requisitos: Segundo grau com especialização em técnico de
contabilidade; registro no órgão de classe específico. Atividades
Sumárias: apoiar atividades do financeiro, contabilidade e
controle orçamentário; registrar e organizar documentos recebidos
para a escrituração contábil-financeira, classificando-os e
conferindo seus valores; efetuar conciliações bancárias,
confrontando os extratos de estabelecimentos bancários com os
documentos de controle; verificar faturas de fornecedores
confrontando-as com as notas de material e de serviços para
processamento de pagamentos; escriturar, contabilizar e/ou
analisar os documentos contábeis, de acordo com o orçamento da
autarquia; auxiliar nas atividades orçamentárias e financeiras da
autarquia; efetuar o controle e recebimento de pagamentos; apoiar
atividades do financeiro, contabilidade e controle orçamentário.
01 (uma)
Requisitos: Segundo grau completo; conhecimento/experiência
com processador de texto e planilhas de cálculos. Atividades
Sumárias: Na área de pessoal (01 vaga): Executar o
preenchimento de fichas de registro funcional; efetuar controle de
frequência e férias; processar cálculos de folha de pagamento, de
recolhimentos e encargos sociais, de acordo com procedimentos
estabelecidos; efetuar o controle do quadro de pessoal do
Departamento, tais como movimentações, aposentadoria, etc.,
emitir certidões, declarações e outros documentos de pessoal,
executar procedimentos de concessão e controle de benefícios;
efetuar o controle administrativo de eventos relacionados a
treinamentos e outros de desenvolvimento de pessoal; efetuar e
atender chamadas telefônicas, anotando recados e prestando
informações; organizar e arquivar a documentação da unidade em
que trabalha; digitar documentos diversos e elaborar relatórios e
redigir correspondências segundo padrões estabelecidos.
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Motorista

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
01 (uma)
Requisitos: comprovar escolaridade de segundo grau e curso
básico de qualificação profissional com até duzentas horas-aula.
Ter carteira de habilitação (CNH) da categoria D ou superior.
Atividades Sumárias: Dirigir os veículos automotores da
autarquia utilizados para transporte de pessoal e equipamentos;
dar suporte à condução de técnicos em vistorias, inspeções e
representações pelo estado; efetuar a manutenção dos veículos, o
abastecimento de combustível e de lubrificantes; efetuar a troca de
pneus e verificar sistematicamente o funcionamento do veículo
sob sua responsabilidade, providenciando, junto ao setor
competente, o reparo de qualquer defeito; acompanhar o
carregamento, orientando a arrumação do material a ser
transportado, a fim de manter o equilíbrio e evitar danos; zelar
pela limpeza e conservação dos veículos; zelar pela documentação
do veículo, mantendo-a rigorosamente atualizada; preencher para
controle da chefia mapa s e formulários específicos sobre a
atualização diária do veículo, mantendo a chefia permanentemente
informada a respeito de irregularidades encontradas; executar
outras tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo
de atuação.
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ANEXO II – Cronograma

ETAPAS
Publicação do edital.
Inscrição via internet, anexação dos atestados e preenchimento de currículo.
Apresentação de laudo médico para portadores de deficiência.
Inscrição presencial no DRM-RJ
Divulgação das inscrições homologadas.
Prazo de recursos das inscrições não homologadas.
Divulgação definitiva das inscrições homologadas.
Alocação dos candidatos.
Divulgação dos locais de provas.
Aplicação provas objetivas.
Divulgação gabarito preliminar.
Prazo de recursos.
Respostas dos recursos e divulgação gabarito definitivo.
Divulgação do resultado final das provas objetivas.
Convocação para prova prática de motorista.
Prova prática para motorista/Divulgação dos resultados da prova prática
Recurso prova prática.
Divulgação dos resultados definitivos da prova prática.
Avaliação psicológica para todos os cargos.
Resultado preliminar da avaliação psicológica
Prazo de recurso para avaliação psicológica.
Divulgação do resultado definitivo da avaliação psicológica
Publicação do resultado final do concurso

DATAS
02/04/2014
02/04 a 16/04/2014
Até 16/04/2014
De 07/04 a 16/04/2014
17/04/2014
22 e 23/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24 e 25/04/2014
27/04/2014
28/04/2014
29 e 30/04/2014
02/05 a 05/05/2014
07/05/2014
08/05/2014
10/05/2014
10 a 12/05/2014
13/05/2014
14/05/2014
16/05/2014
16/05/2014 a19/05/2014
20/05/2014
20/05/2014
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ANEXO III – Formulário CURRÍCULO PADRÃO - CADASTRAMENTO DA EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL
 Para ser preenchido, deve ser baixado em www.drm.rj.gov.br/concurso
FUNÇÃO PRETENDIDA:
NOME COMPLETO:
INFORMAÇÕES/DOCUMENTOS:
Endereço Residencial:
Bairro/Cidade/UF/CEP
Telefone residencial/celular/e-mail:
Estado Civil:
Data de Nascimento:
Identidade / Órgão Expedidor / Data da Emissão
Registro no MF/CPF:
Título de Eleitor (num) / Zona / Seção
Carteira de Trabalho e Previdência Social – número/série
Inscrição no PIS / PASEP
Escolaridade / Ano de Conclusão: (obs.: repetir quantas forem as conclusões)
Instituição de Ensino (a da Conclusão): (obs.: repetir quantas forem as conclusões)
Especialização (Profissão) / Ano da Conclusão: (obs.: repetir quantas forem as conclusões)
Instituição de Formação Profissional / Carga Horária do Treinamento (obs.: repetir quantas forem as
conclusões)
Certificado de Reservista – Número / Categoria / Região
Carteira de Motorista – número/Órgão Emissão / Categoria
Certidão do DETRAN (*):
Certidão de Antecedentes Criminais (**)
Comprovante de regularidade junto à Justiça Eleitoral (**)
(*) a ser enviada para avaliação e pontuação, pelo site de inscrição
(**) a ser apresentado quando da convocação pelo DRM-RJ, após qualificação nas provas
Contratante (último):
No cargo/função de:
Atribuições principais:

De

Até:
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No cargo/função de:

De

Até:

De

Até:

De

Até:

De

Até:

De

Até:

Atribuições principais:

Motivo da saída:
Contratante (último):
No cargo/função de:
Atribuições principais:

No cargo/função de:
Atribuições principais:

Motivo da saída:
Contratante (último):
No cargo/função de:
Atribuições principais:

No cargo/função de:
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Atribuições principais:

Motivo da saída:
Somente para Motoristas (no currículo)
Total de Pontos Por Infração na Direção de Veículos, nos últimos 24 Meses:
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ANEXO IV – CERTIFICAÇÕES PROFISSIONAIS

CERTIFICAÇÕES PROFISSIONAIS – Da mais recente, para a mais antiga.
Indique somente as que tenham relação com a função pretendida
Curso/Certificação
Instituição
De

Carga Horária:
até

Curso/Certificação
Instituição

De

Carga Horária:
até

Curso/Certificação
Instituição

De

Carga Horária:
até

Curso/Certificação
Instituição

De

Carga Horária:
até

De

Carga Horária:
até

Curso/Certificação
Instituição
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ANEXO V – TÍTULOS ACADÊMICOS

CERTIFICAÇÕES ACADÊMICAS – Da mais recente, para a mais antiga
Curso/Certificação
Instituição
De

Carga Horária:
até

Curso/Certificação
Instituição

De

Carga Horária:
até

De

Carga Horária:
até

De

Carga Horária:
até

De

Carga Horária:
até

Curso/Certificação
Instituição
Curso/Certificação
Instituição
Curso/Certificação
Instituição
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ANEXO VI – MODELO REQUERIDO PARA O ATESTADO
Ao Departamento de Recursos Minerais – DRM-RJ

Declaramos,
nos
responsabilizando
perante
a
Lei,
que
o
___________________________
______________________________,
_________________ e CPF __________________ , trabalhou nesta empresa,
No cargo/função de:
Atribuições principais:

profissional
identidade

De

Até:

De

Até:

Motivo da saída:

No cargo/função de:
Atribuições principais:

Motivo da saída:
Não há nada que desabone a conduta do profissional, durante o período em que atuou nesta
instituição.
(obs.: repetir o módulo tantas vezes quanto forem as diferentes funções desempenhadas/atestadas)

Cidade, data
Assinatura
Carimbo (ou nome impresso e função)
Representante Legal da Empresa pelo RH ou Diretoria
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Obs.: A assinatura deve ter firma reconhecida

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços
Departamento de Recursos Minerais – DRM-RJ

Anexo VII – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS DE PORTUGUÊS
Português (Nível Médio): Ortografia. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras.
Classes de palavras: classificação, flexão e emprego. Processos de coordenação e subordinação:
termos da oração e emprego dos nexos oracionais. Concordância nominal e verbal. Regência verbal
e nominal. Crase. Pontuação. Compreensão e Interpretação de textos. Informações literais e
inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e
expressões.
Português (Nível Superior):
Ortografia. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras:
classificação, flexão e emprego. Processos de coordenação e subordinação: termos da oração e
emprego dos nexos oracionais. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Crase.
Pontuação. Compreensão e Interpretação de textos. Informações literais e inferências. Estruturação
do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões.
Matemática (nível médio): Teoria dos Conjuntos, representações, símbolos lógicos, propriedades,
operações. Conjuntos Numéricos, números reais. Operações, números primos, fatoração, máximo
divisor comum, mínimo múltiplo comum. Relações e Funções: Sistema cartesiano, funções
definidas por fórmulas: gráficos, funções crescentes e decrescentes, função inversa, função
composta, função do 1º e 2º grau, modular, exponencial e logarítmica. Trigonometria, funções
trigonométricas, relações trigonométricas, transformações. Sequências, Progressão Aritmética e
Geométrica, termo geral, propriedades. Geometria Plana: polígonos: elementos e classificação,
diagonais, soma dos ângulos externos e internos, estudo dos quadriláteros e triângulos,
congruências e semelhanças, relações métricas dos triângulos, área, polígonos e suas partes. Análise
Combinatória, binômio de Newton. Geometria Espacial: Retas e planos no espaço (paralelismo e
perpendicularismo), poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindro, cone e esfera. Geometria
Analítica: Estudo Analítico do Ponto, Reta e Circunferência (elementos e equações).
Matemática (superior): Teoria dos Conjuntos, representações, símbolos lógicos, propriedades,
operações. Conjuntos Numéricos, números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais.
Operações, números primos, fatoração, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum. Relações
e Funções: Sistema cartesiano, funções definidas por fórmulas: domínio, imagem e contradomínio,
gráficos, funções crescentes e decrescentes, função inversa, função composta, função polinomial do
1º e 2º grau, modular, exponencial e logarítmica. Trigonometria, funções trigonométricas, relações
trigonométricas, transformações, equações e inequações. Sequências, Progressão Aritmética e
Geométrica, termo geral, propriedades, soma dos termos. Geometria Plana: Ângulos: definição,
classificação, unidades, operações, polígonos: elementos e classificação, diagonais, soma dos
ângulos externos e internos, estudo dos quadriláteros e triângulos, congruências e semelhanças,
relações métricas dos triângulos, área, polígonos e suas partes. Análise Combinatória, binômio de
Newton, noções de estatística. Geometria Espacial: Retas e planos no espaço (paralelismo e
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perpendicularismo), poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindro, cone e esfera. Geometria
Analítica: Estudo Analítico do Ponto, Reta e Circunferência (elementos e equações).
Profissional de Documentação (Arquivologia): Fundamentos de arquivologia. Terminologia
arquivística. Ciclo vital dos documentos e Teoria das três idades. Natureza, espécie, tipologia e
suporte físico. Arranjo e descrição de documentos. Princípios. Normas: I SAD (G) e NOBRADE.
Instrumentos de pesquisas. Política e legislação de acesso aos documentos. Gestão de documentos:
Protocolo, recebimento; classificação; registro; tramitação e expedição de documentos. Produção,
utilização e destinação de documentos. Códigos, planos de classificação de documentos e Tabelas
de temporalidade e destinação de documentos de arquivo (do governo do Estado do Rio de Janeiro).
Sistema e métodos de arquivamento. Gerenciamento arquivístico de documentos eletrônicos.
Preservação, conservação e restauração de documentos arquivísticos: política, planejamento e
Técnicas. Digitalização e microfilmagem aplicada aos arquivos. Aplicativos no ambiente Windows:
abrir e salvar documentos; configuração do leiaute de página; inserção de figuras, tabelas e objetos;
teclas de atalho; formatação e impressão de arquivos; Editor de texto: conceitos e operações
básicas; edição e formatação de documentos; inserção de cabeçalhos, rodapés e numeração de
páginas; uso de estilos de formatação; corretores ortográfico e gramatical; proteção de documentos;
Editor de planilhas eletrônicas: conceitos e operações básicas; conceitos de células, linhas e
colunas; elaboração de planilhas; cálculos usando fórmulas e funções; classificação de dados;
inserção de gráficos; formatação de tabelas.
Legislação Básica para o cargo de Profissional de Documentação:
 Decreto 29010/2001 (organização de acervo, temporalidade x descartes).
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ANEXO VIII
DETALHAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS
As Provas Objetivas abrangerão as seguintes disciplinas para os cargos constantes nos
quadros abaixo:
Quadro I – Para Assistente de Administração, de Finanças e Motorista
Matérias

Nº de
Questões

Língua Portuguesa (com redação)
Matemática
TOTAL

20
20
40

PONTUAÇÃO
Por Questão
Total
Mínimo para
Aprovação
2,5
25
2,5
2,5
25
2,5
100
> 0 pontos

Quadro II - Para o cargo de Profissional de Documentação
Matérias
Nº de
PONTUAÇÃO
Questões Por Questão
Total
Mínimo para
Aprovação
Conhecimentos Específicos
30
2,0
60
2,5
Língua Portuguesa (com redação)
15
2,0
30
2,0
Matemática
15
2,0
30
2,0
TOTAL
60
120
> 0 pontos
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ANEXO IX
CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO
Os seguintes critérios serão aplicados na correção da prova de
1 O texto deverá:
a) ser dissertativo-argumentativo.
b) ter um título.
c) ter entre 20 e 25 linhas.
d) manter-se rigorosamente dentro do tema (a ser
indicado no início da prova).
e) ser escrito a caneta azul ou preta, com letra legível de tamanho
regular.
f) utilizar a Língua Portuguesa culta padrão.
2 O texto receberá nota zero se:
a) não obedecer ao tipo de texto proposto.
b) fugir ao tema.
c) estiver a lápis.
d) a FOLHA DE REDAÇÃO, depois de desidentificada, contiver assinatura ou
qualquer sinal que possibilite a identificação do candidato.
3 Conferência em face da TEXTUALIDADE (valendo 5,0 pontos). Serão descontados 0,5
(meio) ponto a cada erro
a) Problemas de Estrutura do Texto: Ausência de elemento estrutural (por exemplo,
não apresenta introdução, desenvolvimento ou conclusão não claros).
b) Problemas de Estrutura do Parágrafo: O texto se apresenta organizado em
parágrafos, mas um parágrafo não apresenta organização apropriada (não segue o
princípio “1 parágrafo = 1 ideia/segmento funcional do texto”; não tem
desenvolvimento/é formado por apenas um período; etc.); ou não há paragrafação.
c) Problemas de Progressão Semântica: O texto apresenta trecho redundante, pouco
informativo.
d) Problemas de Clareza: O texto apresenta trecho confuso, em que a conexão entre
ideias é de difícil interpretação ou de difícil processamento (porque o período é
longo demais, por exemplo).
4 Conferência em face da EXPRESSÃO (valendo 5,0 pontos). Será descontado 0,5 (meio)
ponto a cada dois (dois) erros
a) Ortografia: ortografia das palavras, maiúsculas e minúsculas, acentuação, hífen,
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aspas, parênteses, separação silábica; palavras com escrita incompreensível.
b) Pontuação: uso dos sinais de pontuação – ponto final, de interrogação, de
exclamação; vírgula, ponto e vírgula, dois pontos; travessão; reticências;
problemas de (in)dependência do período solucionáveis com correção do sinal de
pontuação.
c) Semântica: imprecisão ou inadequação vocabular; imprecisão ou inadequação no
uso de conetivos; problemas de referência com pronomes e outras expressões
anafóricas; ambiguidade; impropriedade de registro (informalidade); falso
paralelismo semântico; repetição de termos; tempos verbais mal empregados.
d) Gramática: concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal, incluindo
crase, paralelismo de regência, e omissão indevida de preposições diante de
orações subordinadas (por exemplo, relativas); omissão de elementos necessários
da oração (por exemplo, omissão de sujeito e de complementos nominais quando
necessários); problemas de ordenamento (de pronomes átonos; constituintes com
ambiguidade estrutural); frases fragmentadas; frases siamesas; falso paralelismo
sintático.

5 Cumprimento das Exigências
a) Para cada linha que falte, em relação a redações com menos que as vinte exigidas,
será deduzido um ponto; e para cada linha que exceder, será deduzido meio ponto
por linha adicional, afora a aplicação dos demais quesitos de correção;
b) A ausência de título na redação implicará na perda de dois pontos
6 Se o somatório dos pontos descontados superar em valor absoluto a que seria a nota
máxima, o resultado da prova de redação será considerado 0 (zero).
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ANEXO X
DETALHAMENTO DA PROVA PRÁTICA PARA MOTORISTA

A Comissão de Coordenação do Processo Seletivo Simplificado do DRM-RJ COMUNICA aos
candidatos convocados à avaliação de Motorista – para veículos médios e leves, os critérios que
serão utilizados, tendo por base o Edital:

1. A prova prática será realizada individualmente e todos os candidatos terão o mesmo tempo de
realização de prova, bem como a mesma tarefa a executar.
2. Os candidatos deverão comparecer ao DRM-RJ com antecedência mínima de 15 (quinze)
minutos do horário previsto para início da prova, munidos, obrigatoriamente, de documento de
identificação, carteira de habilitação na categoria exigida para o cargo.
3. A prova terá início no pátio do DRM-RJ e se estenderá com percurso de rua no centro de
Niterói; sendo utilizado um veículo médio (Pajero TR4, à gasolina/flex).
4. Conforme previsto no item 8.2 do Edital, para esta etapa são convocados os 3 (três) candidatos
de maior somatório de pontos aprovados na prova objetiva e na avaliação curricular. A
realização dos testes observará a seguinte ordem de convocação e horário:
a) O primeiro convocado deverá começar o teste prático às 08h30min horas.
b) O segundo convocado deverá começar o teste prático às 09h30min horas
c) O terceiro convocado deverá começar o teste prático às 10h30min horas
5. A duração da prova será de 30 (trinta) minutos, saindo do DRM-RJ, em percurso determinado
pelos avaliadores (Instrutores Qualificados junto ao DETRAN).
6. Na prova prática será avaliado o cometimento de faltas capituladas no Código de Transito
Brasileiro (Lei 9503/97 - capítulos 3 e 15).
7. As duas etapas de avaliação previstas no edital consistem de:
a) Verificação Preliminar das Condições Operacionais do Veículo, por 10 (dez quesitos),
cada um valendo 0,5 (meio) ponto.
b) Comportamento na direção – no trânsito, por 10 (dez quesitos), cada um valendo 1,5
(um e meio) ponto.
8. Todos os candidatos iniciarão a prova prática com 20 (vinte) pontos. O cometimento de faltas
implicará no lançamento de pontos negativos que resultarão na redução da nota inicial do
candidato.
9. O candidato poderá ser eliminado automaticamente (independentemente de pontuação), caso,
durante o percurso da prova, cometa uma das seguintes faltas, gravíssimas: a) ameace os
pedestres; b) transite em calçada, passeios ou passarelas; c) desobedeça a sinal vermelho (de
parada obrigatória); d) utilize o veículo para demonstrar ou exibir manobra, arrancada brusca,
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10.

11.
12.

13.
14.

derrapagem ou frenagem brusca; ou e) deixe de dar preferência a pedestre e a veículo não
motorizado.
Ao concluir a prova, o candidato terá conhecimento dos quesitos eventualmente infringidos, e
deverá assinar o formulário de avaliação, junto com os avaliadores. Cópia da ficha de avaliação
preenchida lhe será entregue na saída.
A prova prática tem caráter eliminatório (para o candidato que não alcance 50% dos pontos) e
classificatório (para os que alcancem 50% ou mais pontos do total inicial).
O resultado final da prova prática dos candidatos aprovados (os que alcancem 50% ou mais
pontos) será somado ao total de pontos alcançado na etapa anterior, apurando-se um novo
montante na pontuação geral.
O candidato deverá retirar-se, imediatamente, do local de aplicação, sem comunicar-se com os
demais candidatos.
A realização da prova prática somente será possível mediante a apresentação da Carteira
Nacional de Habilitação, categoria D ou E.

