CONCURSO BANCO DO BRASIL – CARREIRAS ADMNISTRATIVAS

DATA DA PROVA: 26 DE SETEMBRO
CARGO: Escriturário
ESCOLARIDADE: Nível Médio
VAGAS: 2.240 + 2.240 CR
REMUNERAÇÃO: 3.022,37
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 24/06 a 28/07/2021
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 38,00.

ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
Prazo: 24/06 a 01/07/2021
Resultado preliminar: 08/07/2021, via internet, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO
Resultado definitivo: 20/07/2021, via internet, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO

*Para ter acesso aos resultados das análises, os(as) interessados(as) poderão, ainda, consultar a
Central de Atendimento da FUNDAÇÃO CESGRANRIO, pelo telefone 0800 701 2028, nos dias 20
a 28/07/2021, das 09 às 17 horas, horário oficial de Brasília/DF.

5.7.1 Fará jus à isenção total de pagamento do valor de inscrição, o(a) candidato(a) que,
cumulativamente: a) comprovar inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
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Federal, de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, por meio de indicação do
Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo Cadastro Único, conforme apontado no
Requerimento

de

Inscrição

disponível

na

página

da

FUNDAÇÃO

CESGRANRIO

(www.cesgranrio.org.br); b) for membro de "família de baixa renda", nos termos da Lei 13.656,
de 30 de abril de 2018 e do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007; e c) for doador(a) de
medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, conforme Lei nº 13.656, de
30 de abril de 2018.
5.8 - A isenção tratada no subitem 5.7.1 deverá ser solicitada durante a inscrição via internet,
de 24/06 a 01/07/2021, ocasião em que o(a) candidato(a) deverá, obrigatoriamente, indicar o
seu Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo Cadastro Único, bem como declarar-se
membro de "família de baixa renda", nos termos da alínea "b" do mesmo subitem.

5.8.1 - Para solicitar a isenção do valor da inscrição, os(as) candidatos(as) amparados(as) pela
Lei nº 13.656, de 30 de abril de 2018 deverão enviar até as 23h e 59min do dia 01/07/2021
(horário de Brasília/DF), via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico da
FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br), imagens legíveis de laudo emitido por
médico(a) inscrito(a) no Conselho Regional de Medicina e declaração da entidade reconhecida
pelo Ministério da Saúde, que comprove que o(a) candidato(a) efetuou a doação de medula
óssea, bem como a data da doação.

5.10 - O(A) candidato(a) interessado(a) que preencher os requisitos descritos no subitem 5.7.1
e desejar solicitar isenção de pagamento do valor de inscrição nesta Seleção Externa deverá
fazê-lo ao se inscrever, conforme descrito no subitem 5.8.1, no período de 24/06 a 01/07/2021.

5.10.1 - O simples preenchimento dos dados necessários para a solicitação da isenção de
pagamento do valor de inscrição, no período previsto, não garante ao(à) interessado(a) a
isenção pleiteada, a qual estará sujeita à análise e deferimento da solicitação por parte da
FUNDAÇÃO CESGRANRIO e do órgão gestor do Cadastro Único.
5.10.2 - Não serão aceitos, após o envio da documentação, acréscimos ou alterações nas
informações prestadas.
5.10.3 - Não será aceita solicitação de isenção de pagamento do valor de inscrição via fax ou via
correio eletrônico. 5.10.4 - O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a falta ou a
inconformidade de alguma informação ou documentação, ou a solicitação apresentada fora
do período determinado implicará a eliminação automática deste processo de isenção.
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REQUISITOS
3 - DOS REQUISITOS E DAS CONDIÇÕES PARA ADMISSÃO NO CARGO.
3.1 - Ter sido aprovado(a) em todas as etapas.
3.2 - Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa,
estar amparado(a) pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com
reconhecimento de direitos e obrigações civis e de gozo de direitos políticos, nos termos
do parágrafo 1º, artigo 12, da Constituição Federal e do Tratado de Amizade, Cooperação
e Consulta, promulgado no Brasil por meio do Decreto nº 3.927, de 19 de setembro de
2001.
3.3 - Estar em dia com as obrigações eleitorais.
3.4 - Estar em dia com as obrigações militares, em caso de candidato brasileiro do sexo
masculino.
3.5 - Ter, na data de admissão, idade mínima de dezoito anos completos.
3.6 - Ser aprovado(a) nesta Seleção Externa e possuir o nível de escolaridade exigido para
o exercício do cargo conforme estabelecido no subitem 2.1.3 (Diploma devidamente
reconhecido pelo MEC) deste Edital. Não será considerado como curso concluído o período
de recuperação ou de dependência.
3.7 - Possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.
3.8 - Não estar em exercício remunerado de qualquer cargo, função ou emprego público
em quaisquer dos órgãos da Administração Pública direta ou indireta, bem como não
receber proventos de aposentadoria que não sejam acumuláveis quando em atividade,
ressalvadas as hipóteses legais de acumulação.
3.9 - Aderir e se comprometer a cumprir o Código de Ética e Normas de Conduta do BANCO
DO BRASIL S.A. e os demais regulamentos da Empresa.

ETAPAS CONCURSO
A seleção será feita através da aplicação de provas objetivas (1ª Etapa), de
caracteres eliminatório e classificatório, e de prova de Redação (2ª Etapa), de
caráter eliminatório.
Da Primeira etapa:
Data: 26 DE SETEMBRO- Para maior dinamização da presente Seleção Externa,
os(as) candidatos(as) prestarão as provas das duas Etapas (1ª e 2ª Etapas) no
mesmo dia e horário.
Duração: 5 horas
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Prova Objetiva

Constituída de provas objetivas (70 questões de múltipla escolha), sendo:(25
questões) de Conhecimentos Básicos (45 questões) de Conhecimentos Específicos,
de caracteres eliminatório e classificatório. Totalizando 100,0 pontos.
Cada questão apresentará cinco alternativas (A; B; C; D e E) e uma única resposta
correta.
A prova de Conhecimentos Básicos, com valor total de 32,5 pontos, incluirá as
seguintes disciplinas:
a) Língua Portuguesa: 10 questões com valor de 1,5 ponto cada, subtotalizando
15,0 pontos;
b) Língua Inglesa: 5 questões com valor de 1,0 ponto cada, subtotalizando 5,0
pontos;
c) Matemática: 5 questões com valor de 1,5 pontos cada, subtotalizando 7,5
pontos;
d) Atualidades do Mercado Financeiro: 5 questões com valor de 1,0 ponto cada,
subtotalizando 5,0 pontos.

A prova de Conhecimentos Específicos, com valor total de 67,5 pontos, incluirá as
seguintes disciplinas:
a) Probabilidade e Estatística: 5 questões com valor de 1,5 ponto cada,
subtotalizando 7,5 pontos;
b) Conhecimentos Bancários: 5 questões com valor de 1,5 ponto cada,
subtotalizando 7,5 pontos;
c) Tecnologia da Informação: 35 questões com valor de 1,5 ponto cada,
subtotalizando 52,5 pontos.

Após a 1ª Etapa, os(as) candidatos(as) serão classificados(as) por
Microrregião/Macrorregião/UF e de acordo com o total de pontos obtidos.
Serão eliminados(as) os(as) candidatos(as) que obtiverem aproveitamento inferior
a 50% (cinquenta por cento) do total da pontuação do conjunto das provas
objetivas ou obtiverem aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do
total da pontuação da prova objetiva de Conhecimentos Básicos ou obtiverem
aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total da pontuação da
prova objetiva de Conhecimentos Específicos. Será eliminado(a), ainda, o(a)
candidato(a) que obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas

Os (As) candidatos(as) não eliminados(as), serão classificados(as) em ordem
decrescente do total de pontos obtidos nas provas objetivas.
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Em caso de empate, terá preferência, sucessivamente, o(a) candidato(a) que: a) tiver
idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição, conforme
artigo 27, parágrafo único, da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do
Idoso). Dentre os(as) idosos(as), é assegurada prioridade aos maiores de oitenta
anos, conforme artigo 3º, parágrafo 2º, da referida Lei; b) obtiver maior número de
pontos em Conhecimentos Específicos; c) obtiver maior número de pontos em
Tecnologia da Informação; d) obtiver maior número de pontos em Probabilidade e
Estatística; e) obtiver maior número de pontos em Matemática; f) obtiver maior
número de pontos em Língua Portuguesa; g) tiver maior idade; h) tiver exercido
efetivamente a função de Jurado(a) no período entre a data de publicação da Lei nº
11.689, de 9 de junho de 2008, e a data de término das inscrições.

DA SEGUNDA ETAPA – PROVAS ESCRITAS (REDAÇÃO) .

A seleção na 2ª Etapa será feita por meio de Prova de Redação, de caráter
eliminatório.

7.3.2 - A Redação deve ser estruturada na forma de texto em prosa do tipo
dissertativo argumentativo, e valerá 100,0 (100 cem) pontos.

7.3.3 - A Redação será avaliada conforme os critérios a seguir: a) adequação ao
tema proposto; b) adequação ao tipo de texto solicitado; c) emprego apropriado
de mecanismos de coesão (referenciação, sequenciação e demarcação das
partes do texto); d) capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma
coerente argumentos pertinentes ao tema proposto; e) pleno domínio da
modalidade escrita da norma-padrão (adequação vocabular, ortografia,
morfologia, sintaxe de concordância, de regência e de colocação).

7.3.4 - A Redação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta preta,
fabricada em material transparente.
7.3.5 - Será atribuída nota ZERO à Redação do(a) candidato(a) que: a) fugir ao
tipo de texto em prosa dissertativo-argumentativo; b) fugir ao tema proposto; c)
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apresentar texto sob forma não articulada verbalmente em língua portuguesa
(apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em forma de verso); d) for
assinada e/ou apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a
identificação do(a) candidato(a); e) for escrita a lápis, em parte ou na sua
totalidade.
7.3.6 - Serão eliminados(as) os(as) candidatos(as) que obtiverem nota inferior a
70,0 (setenta) pontos na prova de Redação.

PROVA OBJETIVA/DISCURSIVA – DISCIPLINAS EXIGIDAS
CONHECIMENTOS BÁSICOS
CONHECIMENTOS BÁSICOS LÍNGUA PORTUGUESA: 1 - Compreensão de textos. 2 Ortografia oficial. 3 - Classe e emprego de palavras. 4 - Emprego do acento indicativo de
crase. 5 - Sintaxe da oração e do período. 6 - Emprego dos sinais de pontuação. 7 Concordância verbal e nominal. 8 - Regência verbal e nominal. 9 - Colocação pronominal dos
pronomes oblíquos átonos (próclise, mesóclise e ênclise).
LÍNGUA INGLESA: 1 - Conhecimento de um vocabulário fundamental e dos aspectos
gramaticais básicos para a compreensão de textos.
MATEMÁTICA: 1 - Números inteiros, racionais e reais; problemas de contagem. 2 - Sistema
legal de medidas. 3 Razões e proporções; divisão proporcional; regras de três simples e
compostas; porcentagens. 4 - Lógica proposicional. 5 - Noções de conjuntos. 6 - Relações e
funções; Funções polinomiais; Funções exponenciais e logarítmicas. 7 - Matrizes. 8 Determinantes. 9 - Sistemas lineares. 10 - Sequências. 11 - Progressões aritméticas e
progressões geométricas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
MATEMÁTICA FINANCEIRA: 1 - Conceitos gerais - O conceito do valor do dinheiro no tempo;
Capital, juros, taxas de juros; Capitalização, regimes de capitalização; Fluxos de caixa e
diagramas de fluxo de caixa; Equivalência financeira. 2 - Juros simples - Cálculo do montante,
dos juros, da taxa de juros, do principal e do prazo da operação financeira. 3 - Juros
compostos - Cálculo do montante, dos juros, da taxa de juros, do principal e do prazo da
operação financeira. 4 - Sistemas de amortização - Sistema price; Sistema SAC.
CONHECIMENTOS BANCÁRIOS: 1 - Sistema Financeiro Nacional: Estrutura do Sistema
Financeiro Nacional; Órgãos normativos e instituições supervisoras, executoras e
operadoras. 2 - Mercado financeiro e seus desdobramentos (mercados monetários, de
crédito, de capitais e cambial). 3 - Moeda e política monetária: Políticas monetárias
convencionais e não-convencionais (Quantitative Easing); Taxa SELIC e operações
compromissadas; O debate sobre os depósitos remunerados dos bancos comerciais no
Banco Central do Brasil. 4- Orçamento público, títulos do Tesouro Nacional e dívida pública.
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5 - Produtos Bancários: Noções de cartões de crédito e débito, crédito direto ao consumidor,
crédito rural, poupança, capitalização, previdência, consórcio, investimentos e seguros. 6 Noções de Mercado de capitais. 7 - Noções de Mercado de Câmbio: Instituições autorizadas
a operar e operações básicas. 8- Regimes de taxas de câmbio fixas, flutuantes e regimes
intermediários. 9 - Taxas de câmbio nominais e reais; 10 - Impactos das taxas de câmbio
sobre as exportações e importações. 11 - Diferencial de juros interno e externo, prêmios de
risco, fluxo de capitais e seus impactos sobre as taxas de câmbio. 12- Dinâmica do Mercado:
Operações no mercado interbancário. 13 - Mercado bancário: Operações de tesouraria,
varejo bancário e recuperação de crédito. 14 - Taxas de juros de curto prazo e a curva de
juros; taxas de juros nominais e reais. 15 - Garantias do Sistema Financeiro Nacional: aval;
fiança; penhor mercantil; alienação fiduciária; hipoteca; fianças bancárias. 16 - Crime de
lavagem de dinheiro: conceito e etapas; Prevenção e combate ao crime de lavagem de
dinheiro: Lei nº 9.613/98 e suas alterações; Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020 e
Carta Circular nº 4.001, de 29 de janeiro de 2020 e suas alterações.17- Autorregulação
bancária. 18 - Sigilo Bancário: Lei Complementar nº 105/2001 e suas alterações. 19 - Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD): Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 e suas alterações.
20 - Legislação anticorrupção: Lei nº 12.846/2013 e Decreto nº 8.420/2015 e suas alterações.
21 - Segurança cibernética: Resolução CMN nº 4.658, de 26 de abril de 2018. 22 - Ética
aplicada: ética, moral, valores e virtudes; noções de ética empresarial e profissional. A
gestão da ética nas empresas públicas e privadas. Código de Ética do Banco do Brasil
(disponível no sítio do BB na internet). 23 - Política de Responsabilidade Socioambiental do
Banco do Brasil (disponível no sítio do BB na internet).

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 1 - Noções de sistemas operacionais - Windows 10
(32-64 bits) e ambiente Linux (SUSE SLES 15 SP2) 2 - Edição de textos, planilhas e
apresentações (ambientes Microsoft Office - Word, Excel e PowerPoint - versão O365). 3 Segurança da informação: fundamentos, conceitos e mecanismos de segurança. 4 - Proteção
de estações de trabalho: Controle de dispostivos USB, hardening, antimalware e firewall
pessoal. 5 - Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas
e programas. 6 - Redes de computadores: Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e
procedimentos de Internet e intranet. 7 - Navegador Web (Microsoft Edge versão 91 e
Mozilla Firefox versão 78 ESR), busca e pesquisa na Web. 8 - Correio eletrônico, grupos de
discussão, fóruns e wikis. 9 - Redes Sociais (Twitter, Facebook, Linkedin, WhatsApp,
YouTube, Instagram e Telegram). 10 - Visão geral sobre sistemas de suporte à decisão e
inteligência de negócio. 11 - Fundamentos sobre análise de dados. 12 - Conceitos de
educação a distância. 13 - Conceitos de tecnologias e ferramentas multimídia, de
reprodução de áudio e vídeo. 14 - Ferramentas de produtividade e trabalho a distância
(Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Hangout, Google Drive e Skype).

VENDAS E NEGOCIAÇÃO: 1 - Noções de estratégia empresarial: análise de mercado, forças
competitivas, imagem institucional, identidade e posicionamento 2 - Segmentação de
mercado. 3 - Ações para aumentar o valor percebido pelo cliente. 4 - Gestão da experiência
do cliente. 5 - Aprendizagem e sustentabilidade organizacional. 6 - Características dos
serviços: intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade. 7 - Gestão da
qualidade em serviços. 8 - Técnicas de vendas: da préabordagem ao pós-vendas. 9 - Noções
de marketing digital: geração de leads; técnica de copywriting; gatilhos mentais; Inbound
marketing. 10 - Ética e conduta profissional em vendas. 11 - Padrões de qualidade no
atendimento aos clientes. 12 - Utilização de canais remotos para vendas. 13 Comportamento do consumidor e sua relação com vendas e negociação.
14 - Política de Relacionamento com o Cliente: Resolução nº 4.539 de 24 de novembro de
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2016. 15 - Resolução CMN nº 4.860, de 23 de outubro de 2020 que dispõe sobre a
constituição e o funcionamento de componente organizacional de ouvidoria pelas
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil. 16 - Resolução CMN nº 3.694/2009 e alterações. 17 - Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência): Lei nº 13.146, de 06 de julho
de 2015. 18 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei nº 8.078/1990 (versão
atualizada).

CRONOGRAMA - Atualizado até: 24.07.21
*Sujeito alterações pela banca organizadora
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