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O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou nesta terÃ§a-feira, dia 21, por meio de
sua Assessoria de Imprensa, que "a previsÃ£o (de inÃ-cio de convocaÃ§Ã£o dos aprovados do
concurso para 950 vagas) permanece para agosto, apÃ³s a homologaÃ§Ã£o dos aprovados,
mas depende de autorizaÃ§Ã£o do MinistÃ©rio do Planejamento". Essa informaÃ§Ã£o havia
sido passada pelo diretor de GestÃ£o de Pessoas do INSS, JosÃ© Nunes Filho, em entrevista
realizada em fevereiro. Contudo, isso aconteceu na Ã©poca da gestÃ£o da presidente afastada
Dilma Rousseff. Com a mudanÃ§a do governo e o anÃºncio da suspensÃ£o de concursos e
nomeaÃ§Ãµes em 2017, nÃ£o se tinha certeza se as chamadas aconteceriam ainda este ano.
Os 813.706 candidatos, que fizeram as provas objetivas do concurso, jÃ¡ podem consultar os
gabaritos definitivos das provas objetivas. ApÃ³s anÃ¡lise dos recursos, foram anuladas cinco
questÃµes da avaliaÃ§Ã£o dos tÃ©cnicos (trÃªs de Conhecimentos BÃ¡sicos, e duas de
EspecÃ-ficos) e duas da prova de analista (ambas na parte de Conhecimentos EspecÃ-ficos).
Os pontos referentes a essas questÃµes serÃ£o concedidos a todos os candidatos. TambÃ©m
a consulta Ã s notas finais jÃ¡ foi liberada, na pÃ¡gina do CEBRASPE (antigo Cespe/UnB),
organizador.
Foi aprovado quem conseguiu, pelo menos, dez pontos em Conhecimentos BÃ¡sicos, 21 em
Conhecimentos EspecÃ-ficos e 36 na soma do exame. As avaliaÃ§Ãµes contaram com 120
questÃµes, sendo 50 de Conhecimentos BÃ¡sicos e 70 de Conhecimentos EspecÃ-ficos. A
expectativa agora Ã© pela homologaÃ§Ã£o do resultado final, o que deverÃ¡ acontecer nos
prÃ³ximos dias. ApÃ³s homologar o resultado, o INSS irÃ¡ avaliar se farÃ¡ o pedido do adicional
de 50% das vagas ao Planejamento. Isso, como de costume de autarquia, deverÃ¡ acontecer.
Contudo, a dÃºvida Ã© se o Planejamento autorizarÃ¡ para agora, no atual cenÃ¡rio, a
chamada de excedentes. Isso porque a medida de suspensÃ£o de concursos pÃºblicos
federais leva em consideraÃ§Ã£o essa chamada. Das 950 vagas oferecidas pelo INSS, 800
sÃ£o de tÃ©cnico (nÃ-vel mÃ©dio e R$5.344,87) e 150 de analista (graduados em ServiÃ§o
Social e R$7.954,09). O concurso tem validade de um ano, prorrogÃ¡vel por igual perÃ-odo. Os
selecionados serÃ£o contratados pelo regime estatutÃ¡rio.
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