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Estado com 68 seleções até 2019
ROSIMARA MARINHO

Concursos têm verbas
previstas no Plano
Plurianual e serão em
39 órgãos dos Três
Poderes, com salários
de até R$ 28.947
Fernando Bianchi
té o fim de 2019, está programada a abertura de 68 concursos para órgãos estaduais
dos poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário do Espírito Santo.
De acordo com dados que constam no Plano Plurianual (PPA),
descritos na Lei 10.489 de 2016, o
orçamento do Estado para o quadriênio de 2016 a 2019 prevê verbas para realização de seleções de
39 órgãos estaduais dos Três Poderes. Alguns deles vão ter mais do
que um concurso no período, totalizando 68 seleções.
A lei, entretanto, prevê somente
as verbas para despesas com a organização dos concursos, e não
detalha o número de vagas e outras informações sobre as seleções,
como a remuneração prevista para
cada instituição.
Entre os órgãos estaduais com a
realização de certames previstos
no PPA até 2019 estão a Assembleia Legislativa, o Tribunal de
Contas do Estado (TCE-ES), o Departamento de Imprensa Oficial

A

CORPO DE
BOMBEIROS
está entre os
órgãos que
têm orçamento
previsto para
a abertura de
seleções
até 2019,
segundo o
Plano
Plurianual
(PPA)
(DIO), a Polícia Militar (PM), a
Junta Comercial do Espírito Santo
(Jucess), o Proncon-ES e o Instituto de Pesos e Medidas (Ipen), além
de secretarias como as de Educação, Justiça e Turismo.
Somente para a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), conforme informa a lei, há reserva de mais
de R$ 9 milhões para a realização

de seleções até o fim de 2019.
Os salários oferecidos pelas seleções previstas no PPA podem chegar a R$ 28.947, remuneração do
TCE-ES para o cargo de auditor,
que, de acordo com o Portal de
Transparência do órgão, tem uma
vaga não ocupada na função.
Segundo a Secretaria de Estado
de Gestão e Recursos Humanos, os

dados do PPA correspondem a
uma previsão, e a iniciativa de
abrir os certames caberá a cada órgão de forma independente.
Quatro instituições consultadas
pela reportagem (Assembleia Legislativa, Polícia Militar, Departamento de Imprensa Oficial e Procon) informaram que não há previsão de novos certames até o

momento.
Entretanto, vários órgãos com
seleções previstas no PPA até 2019,
como a Polícia Militar, possuem
concursos com validade encerradas recentemente, o que reforça a
possibilidade de haver novas seleções para reposição de pessoal até
o fim do prazo do PPA, que acontece em dezembro de 2019.
DIVULGAÇÃO

SELEÇÕES PREVISTAS ATÉ 2019
39 órgãos estaduais
> ASSEMBLEIA Legislativa do Espírito

Santo.
> TRIBUNAL de Contas do Espírito

Santo (TCE - ES).
> DEFENSORIA Pública do Espírito
Santo (Dpes).
> FUNDO de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo (Fadepes).
> SECRETARIA de Estado de Controle e
Transparência (Secont).
> RÁDI O e Televisão Espírito Santo
(RTV-ES).
> SECRETARIA de Estado da Fazenda
(Sefaz).
> JUNTA Comercial do Espírito Santo
(Jucees).
> SECRETARIA de Economia do Planejamento (SEP).
> INSTITUTO Jones dos Santos Neves
(IJSN).
> SECRETARIA de Estado de Gestão e

Recursos Humanos (Seger).
> ESCOLA de Serviço Público do Espí-

rito Santo (Esesp).

Inovação do Espírito Santo (Fapes).

> DEPARTAMENTO de Imprensa Oficial

(DIO).
> INSTITUTO de Tecnologia da Infor-

mação e Comunicação do Espírito
Santo (Prodest).
> SUPERINTENDÊNCIA dos Projetos
de Polarização Industrial (Suppin).
> INSTITUTO de Pesos e Medidas do
Espírito Santo (Ipem-ES).
> AGÊ N C I A de Serviços Públicos de
Energia do Espírito Santo (Aspe).
> AGÊNCIA de Desenvolvimento das
Micro e Pequenas Empresas e do
Empreendedorismo (Aderes).
> INSTITUTO de Defesa Agropecuária
e Florestal (Idaf).
> INSTITUTO Capixaba de Pesquisa,
Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper-ES).
> CENTRAIS de Abastecimento do EsLEONE IGLESIAS - 19/01/2017

TRIBUNAL
de Contas do
Espírito Santo:
salários
oferecidos
pelas seleções
previstas
podem chegar
a R$ 28.947,
remuneração
do órgão para
o cargo de
auditor

pírito Santo (Ceasa-ES).
> FUNDAÇÃO de Amparo à Pesquisa e

SEDU é o
órgão do
Espírito Santo
com maior
valor reservado
para realização
de novos
concursos
até 2019

> INSTITUTO de Obras Públicas do Es-

pírito Santo (Iopes).
> AG ÊNCIA Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária (Arsi).
> INSTITUTO de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Idurb-ES).
> SECRETARIA de Estado do Turismo
(Setur).
> INSTITUTO Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).
> SECRETARIA de Estado da Educação
(Sedu).
> FACULDADE de Música do Espírito
Santo (Fames).
> FEDERAÇÃO de Futebol do Espírito
Santo (FES).
> POLÍCIA Civil do Espírito Santo (PCES).
> POLÍ CIA Militar do Espírito Santo
(PM-ES).
> CORPO de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBM-ES).
> DEPARTAMENTO Estadual de Trânsito (Detran-ES).
> SECRETARIA de Estado da Justiça
(Sejus).
> INSTITUTO de Atendimento Sócioeducativo do Espírito Santo (Iases).
> INSTITUTO Estadual de Proteção e
Defesa do Consumidor (Procon).
> SECRETARIA de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social
(Seasm).
> INSTITUTO de Previdência dos Ser-

vidores do Espírito Santo (IPAJM).

Salários
> REMUNERAÇÕES podem chegar a

R$ 28.947 — vencimento do cargo
de auditor do Tribunal de Contas do
Espírito Santo.

PPA
> O PLANO PLURIANUAL (PPA) é uma

lei que determina o planejamento
dos investimentos do governo do Espírito Santo para o período de quatro
anos.
> O ATUAL PLANO entrou em vigor em
janeiro de 2016, e vigora até o fim de
2019.
> O PPA 2016 - 2019 prevê verbas para a
realização de concursos para 39 órgãos.
> A LG U N S órgãos têm mais do que
uma seleção prevista, totalizando
68 concursos.
> AS VERBAS PREVISTAS são somente

para despesas de realização dos
concursos, como contratação de
bancas organizadoras e aplicação
de provas.
> O PLANO não detalha o número de
vagas e outras informações acerca
dos concursos previstos.
> OS NÚMEROS incluem seleções que
já podem ter acontecido em 2016.
> A SECRETARIA DE ESTADO da Educação (Sedu) é o órgão do Espírito Santo
com maior valor reservado para a realização de novos concursos até 2019,
com previsão de R$ 9.927.139 investido em novos processos seletivos.

Solicitação
> DE acordo com a Secretaria de Esta-

do de Gestão e Recursos Humanos, a
abertura dos concursos públicos depende das necessidades e solicitações de cada órgão de forma independente.
Fonte: Plano Plurianual (PPA).

