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Planejamento autoriza novo concurso público
para o Iphan

O Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
(Iphan) terá novos servidores
públicos. O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão (MP) autorizou, na última
quinta-feira, 03, a realização de
concurso público para o provimento de 411 novos profissionais. A Portaria nº 108 foi publicada no Diário Oficial da União
(DOU).
Os cargos são do Plano Es-

pecial de Cargos da Cultura. De
acordo com a portaria, o certame será realizado para a seleção
de 104 Analistas, 176 Técnicos e
131 Auxiliares Institucionais.
Os provimentos dos cargos
de Analista e Técnico estão previstos para este ano.
Já o ingresso no serviço
público para os cargos de Auxiliar Institucional I está previsto
para 2019 e condicionado ao orçamento do período.

A responsabilidade pela
realização do concurso público
será do Ministério da Cultura
(Minc), que deve seguir o estabelecido no Decreto nº 6.944, de
21 de agosto de 2009. Já o provimento dos servidores depende
de nova autorização do MP. O
Minc tem o prazo de seis meses
para a publicação do edital.
Fonte: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Lei concede isenção de taxa de concurso a pessoas
carentes e doadores de medula

Doadores de medula e pessoas
com renda familiar de até meio salário mínimo terão direito a isenção do
pagamento de taxa de inscrição de
concurso público.
É o que determina a Lei
13.656/18, publicada na última quarta-feira, 2, no Diário Oficial da União.

A regra se aplica aos editais
publicados a partir de agora. A lei
tem origem no PL 3641/08, que modificou o projeto 295/07 do Senado
Federal.
A isenção vale para concursos
públicos em órgãos ou entidades da
administração pública direta e indireta dos três poderes da União.
São isentos candidatos que
pertençam a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais
(CadÚnico), do governo federal, cuja
renda familiar mensal per capita seja
inferior ou igual a meio salário mínimo.
Também terão direito os doa-

dores de medula óssea em entidades
reconhecidas pelo Ministério da Saúde.
O edital do concurso deverá
informar sobre as condições de isenção. O cumprimento dos requisitos
deverá ser comprovado pelo candidato no momento da inscrição, nos
termos do edital.
O candidato que apresentar
informação falsa para obter a isenção
poderá ter a inscrição cancelada e ser
excluído do concurso. Caso a infração
seja descoberta depois da aprovação,
o candidato poderá ter a nomeação
anulada.
Fonte: Agência Senado

Ano XVI Nº 3512 Pag 02
07 de Maio de 2018

A impontualidade do amor
Por Martha Medeiros
Você está sozinho. Você e
a torcida do Flamengo. Em
frente a tevê, devora dois pacotes de Doritos enquanto espera o telefone tocar. Bem que
podia ser hoje, bem que podia
ser agora, um amor novinho
em folha.
Trimmm! É sua mãe,
quem mais poderia ser? Amor
nenhum faz chamadas por telepatia. Amor não atende com
hora marcada. Ele pode chegar
antes do esperado e encontrar
você numa fase galinha, sem
disposição para relacionamentos sérios. Ele passa batido e
você nem aí. Ou pode chegar
tarde demais e encontrar você
desiludido da vida, desconfiado, cheio de olheiras. O amor

dá meia-volta, volver. Por que
o amor nunca chega na hora
certa?
Agora, por exemplo, que
você está de banho tomado e
camisa jeans. Agora que você
está empregado, lavou o carro
e está com grana para um cinema. Agora que você pintou o
apartamento, ganhou um porta
-retrato e começou a gostar de
jazz. Agora que você está com
o coração às moscas e morrendo de frio.
O amor aparece quando
menos se espera e de onde menos se imagina. Você passa
uma festa inteira hipnotizado
por alguém que nem lhe enxerga, e mal repara em outro alguém que só tem olhos pra vo-

cê. Ou então fica arrasado porque não foi pra praia no final
de semana. Toda a sua turma
está lá, azarando-se uns aos
outros. Sentindo-se um ET perdido na cidade grande, você
busca refúgio numa locadora
de vídeo, sem prever que ali
mesmo, na locadora, irá encontrar a pessoa que dará sentido a sua vida. O amor é que
nem tesourinha de unhas,
nunca está onde a gente pensa.
O jeito é direcionar o radar para norte, sul, leste e
oeste. Seu amor pode estar no
corredor de um supermercado, pode estar impaciente na
fila de um banco, pode estar
pechinchando numa livraria,

