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SELEÇÃO lançamento do edital do certame 
está previsto para o início do próximo ano 

Caixa Econômica 
Federa anuncia 
concurso para 
técnico bancário 
JOANA OLIVEIRA 

A Caixa Econômica Federa l 
anunciou nesta semana a rea
lização de um concurso de nível 
médio para técnico bancário, 
com lançamento do edita l pre
visto para o início de 2014. Os 
certames do órgão para esse 
cargo geralmente são para for
mar cadastro reserva, ou seja, 
sem número fixo de vagas. 

A remuneração inicia l ofere
cida é de R$ 1 .875, e as vagas, 
de nível médio, são para "car
reira profissiona l", o que signi
fica que podem ser ocupadas 
por profissionais de diferentes 
áreas. 

Concorrência 
Apesar de ainda não contarem 
com um edita l pa ra nortear os 
estudos, osconcursandosque já 
pensam em se inscrever no cer
tame devem estar preparados 

para enfrentar grande concor
rência. Em 2012, mais de um 
milhão de pessoas disputaram 
as vagas, também para cadastro 
reserva, e, até agora, 12 mil 
foram admitidas. 

Para quem já pensa em co
meçar a estudar para as provas, 
a dica dos professores é conhe
cer o perfil das bancas que or
ganizaram os concursos nos úl
timos anos: Cesgranrio - 2012; 
Cespe/UnB- 2010; e Cesgranrio 
- 2008. 

" É importante treinar a reso
luçãodequestõesanteriorespa
ra conhecer os tipos de enun
ciado de cada organizadora", diz 
o professor de direito adminis
trativo e autor de livros na área 
Rafael Rezende Oliveira. 

Gera lmente, a Cesgranrio co
bra questões de múltipla esco
lha. Já a Cespe-UnB t raz vá rias 
afirmações em uma só questão, 
em que os candidatos devem 

EMPREGOS, CONCURSOS & NEGÓCIOS 

Com remuneração inicial de R$ 1.875, oportunidades são para profissionais de nível médio 

VEJA COMO SE 
PREPARAR DESDE JÁ 

BANCAS É importante 
conhecer as possíveis bancas 
e suas características, para se 
familiarizar com enunciados e 
sistema de pontuação 

PROVAS E EDITAIS Leia os 
editais e provas anteriores, 
resolver questões ajuda a 
perceber quais são as 
disciplinas e assuntos mais 
cobrados 

PLANEJAMENTO DE ESTUDO 
Monte um cronograma de 
estudos, focando em uma 
matéria por semana e 
traçando metas. Isso ajudará 
a ter uma v isão geral das 
disciplinas e estar mais 
informado quando o edital for 
lançado 

marcar "certo" ou "errado", e 
cada uma delas tem pontuação 
própria. 

Disciplinas 
Além das provas, os candidatos 
também devem conferir os úl
timos editais para observar 
quais as disciplinas mais cobra
das. "Como se trata de uma ins
tituição financeira, é possível 
que as questões de matemática 
e raciocín io lógico tenham um 
peso maior", diz Oliveira. 

O professor Domingos Cere
ja, que ensina essas discip linas 
na Academia do Concurso, con
corda : "Os assuntos de mate
mática financeira, como juros 
simples e compostos, que en
volvem estudo de taxas, amor
tização e equivalência de capi
tais, devem ser os mais cobra
dos". 

Por causa disso, as fórmulas 
de cá lculo gera lmente se tor-

nam a grande preocupação dos 
candidatos. Mas Cereja ressalta 
que o estudo teórico não deve 
ser deixado de lado. "As provas 
gera lmente vêm com tabelas de 
juros e amortização para em
basar as questões, mas o can
didato que não souber a teoria, 
não va i conseguir ap lica r o cál
culo", alerta. 

Para garantir preparação em 
todas as matérias, os especia
listas aconselham a criacão de 
um cronograma de estudos. 
"Quem vai começar a treinar 
agora pode montar um calen
dário de novembro a janeiro, 
estudando uma disciplina por 
semana", diz Rafael Oliveira. 

Nesse planejamento, Domin
gos Cereja também recomenda 
ênfase em língua portuguesa. 
"É bom dedicar mais tempo às 
matérias de conhecimentos ge
rais do que às que são menos 
cobradas, como direito". 

" É importante 
treinar questões 
anteriores para 
conhecer as 
bancas" 
RAFAEL OLIVEIRA, espeáalista 

Arquivo pessoa I 

"Os assuntos de 
matemática 
financeira devem 
ser os mais 
cobrados" 
DOMINGOS CEREJA, professor 

Arquivo pessoa I 
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