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O Bacen (Banco Central do Brasil, tambÃ©m conhecido BC ou BCB) pode nÃ£o precisar mais
de autorizaÃ§Ã£o por parte do MinistÃ©rio da Economia para a realizaÃ§Ã£o de seus
concursos pÃºblicos. Acontece que o presidente Jair Bolsonaro assinou, nesta quinta-feira, 11
de abril, um conjunto de 18 atos para celebrar a marca de 100 dias de governo. Entre as
medidas estÃ¡ um projeto de lei complementar que trata de maior autonomia na instituiÃ§Ã£o.
A proposta, que estÃ¡ sendo encaminhada ao Congresso Nacional, cumpre uma das
promessas de campanha do presidente. Ressalta que "Ã© necessÃ¡rio consagrar em lei a
situaÃ§Ã£o de fato hoje existente, na qual a autoridade monetÃ¡ria goza de autonomia
operacional e tÃ©cnica para cumprir as metas de inflaÃ§Ã£o definidas pelo Conselho
MonetÃ¡rio Nacional (CMN).
Como a proposta ainda deve tramitar no congresso, nada impede que a instituiÃ§Ã£o siga a
previsÃ£o inicial de encaminhar ao MinistÃ©rio da Economia, atÃ© 31 de maio, o pedido de
autorizaÃ§Ã£o para a realizaÃ§Ã£o de novo concurso, que Ã© um dos mais aguardados para
2019.
Um das metas do governo Bolsonaro, segundo o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, Ã© a
Â“independÃªncia do Banco CentralÂ“. Se isso ocorrer, significa que a instituiÃ§Ã£o nÃ£o
dependerÃ¡ de autorizaÃ§Ã£o por parte do MinistÃ©rio da Economia.
O banco passa por uma grande defasagem de pessoal e Ã© imprescÃ-ndivel a realizaÃ§Ã£o
de novo concurso. No momento, existem mais de 2.000 postos vagos, sem contar com as
futuras aposentadorias, ou seja, cerca de 36% do quadro de pessoal do Banco Central nÃ£o
estÃ¡ preenchido. O dÃ©ficit total Ã© de 2.356 servidores, sendo 1.944 analistas, 289
tÃ©cnicos e 123 procuradores - vale ressaltar que o nÃºmero pode sofrer alteraÃ§Ãµes a
qualquer momento.
Pedido anterior do concurso Bacen
A Ãºltima solicitaÃ§Ã£o era para o preenchimento de 220 vagas, sendo 200 para a carreira de
analista e 20 de procurador. Ela nÃ£o contemplou o cargo de tÃ©cnico, como a sua
antecessora.
Os postos de analista e procurador aceitam candidatos com formaÃ§Ã£o superior em diversas
Ã¡reas de atuaÃ§Ã£o - neste caso, os vencimentos correspondem a R$ 16.286,90 e a R$
17.788,33, respectivamente.
Vale ressaltar que as remuneraÃ§Ãµes jÃ¡ incluem o valor do benefÃ-cio-alimentaÃ§Ã£o, que
equivale a R$ 458 mensais.
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Requisitos para tÃ©cnico
A funÃ§Ã£o de tÃ©cnico, nÃ£o contemplada mais no pedido, continua exigindo apenas
certificado de ensino mÃ©dio emitido por instituiÃ§Ã£o reconhecida pelo MinistÃ©rio da
EducaÃ§Ã£o (MEC) e oferece salÃ¡rio inicial de R$ 6.463,44.
A a lei 13.464 em julho de 2017, sancionada pelo entÃ£o presidente Michel Temer, vetou a
modificaÃ§Ã£o no requisito para nÃ-vel superior desta funÃ§Ã£o. A justificativa foi uma
Â“inconstitucionalidade formal, por configurar situaÃ§Ã£o de impertinÃªncia temÃ¡tica ao objeto
inicial da Medida ProvisÃ³ria, vedada segundo decisÃ£o proferida pelo Supremo Tribunal
Federal em julgamento de AÃ§Ã£o Direta de InconstitucionalidadeÂ”.
Edital anterior para tÃ©cnico e analista
Em 2013, o Banco Central promoveu seleÃ§Ã£o com 500 vagas destinadas aos cargos de
tÃ©cnico e analista. Na ocasiÃ£o, a banca organizadora foi o Cespe/UnB e a remuneraÃ§Ã£o
inicial oscilou entre R$ 5.158,23 e R$ 14.289,24.
A carreira de tÃ©cnico apresentou 100 oportunidades e estava dividida entre as Ã¡reas de
suporte tÃ©cnico-administrativo e seguranÃ§a institucional. A exigÃªncia era de ensino
mÃ©dio completo.
Destinado a profissionais de nÃ-vel superior, o cargo de analista (400) estava distribuÃ-do em
seis Ã¡reas de conhecimentos: anÃ¡lise e desenvolvimento de sistemas, suporte Ã
infraestrutura de tecnologia da informaÃ§Ã£o, polÃ-tica econÃ´mica e monetÃ¡ria,
contabilidade e finanÃ§as, infraestrutura e logÃ-stica, e gestÃ£o e anÃ¡lise processual.
O processo seletivo do concurso Bacen constou de prova objetiva, teste discursivo e anÃ¡lise
de tÃ-tulos Â– este Ãºltimo apenas para analista. Depois, houve um programa de
capacitaÃ§Ã£o aos candidatos aprovados.
Todos os profissionais contratados pelo concurso foram lotados em BrasÃ-lia (DF), BelÃ©m
(PA), SÃ£o Paulo (SP), Salvador (BA) e Porto Alegre (RS).
SeleÃ§Ã£o anterior para procurador
O concurso Bacen publicado em agosto de 2013 contemplou 15 oportunidades na funÃ§Ã£o
de procurador. Do total de ofertas, 14 foram para BrasÃ-lia e uma para BelÃ©m.
TambÃ©m sob a organizaÃ§Ã£o do Cespe/UnB, o processo seletivo avaliou os concursandos
por meio de teste objetivo, inscriÃ§Ã£o definitiva, provas discursivas, exame oral e anÃ¡lise de
tÃ-tulos.
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