Último concurso
O SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR lançou seu último certame em
2010.
FORAM CONVOCADOS 773 APROVADOS, SENDO QUE SE
INSCREVERAM 73.412 CANDIDATOS.

Banca organizadora

cebraspe
Inscrições

2018

27 de dezembro a 15 de janeiro de

Taxa de inscrição
ANALISTA JURÍDICO - R$ 86,00
TÉCNICO JURÍDICO - R$75,00
Aplicação da prova
04 de março de 2018

Vagas
Cargo

VAGAS

VAGAS CANDIDATOS
COM DEFICIÊNCIA

VAGAS PARA
CANDIDATOS NEGROS

Analista judiciário – ÁREA ADMINISTRATIVA

1

*

**

Técnico judiciário – ÁREA ADMINISTRATIVA

20

2

5

ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA

3

1

1

(*) Não há reserva de vagas para provimento imediato para candidatos com deficiência, em razão do quantitativo
oferecido.
(**) Não há reserva de vagas para provimento imediato para candidatos negros, em razão do quantitativo
oferecido.
Os candidatos poderão ser convocados para tomar posse em qualquer cidade onde estão sediados o Superior
Tribunal Militar e as Auditorias da Justiça Militar da União, quais sejam: Bagé/RS, Belém/PA, Brasília/DF, Campo
Grande/MS, Curitiba/PR, Fortaleza/CE, Juiz de Fora/MG, Manaus/AM, Porto Alegre/RS, Recife/PE, Rio de
Janeiro/RJ, Salvador/BA, Santa Maria/RS e São Paulo/SP.

REMUNERAÇÃO
REMUNERAÇ
ÃO

NÍVEL

Analista judiciário – ÁREA
ADMINISTRATIVA

R$ 11.006.83

SUPERIOR

Técnico judiciário – ÁREA
ADMINISTRATIVA

R$ 6.708.53

MÉDIO

R$ 11.006.83

SUPERIOR

Cargo

ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA
JUDICIÁRIA

ALÉM DO SALÁRIO BASE, OS CANDIDATOS POSSUEM BENEFÍCIOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E SAÚDE,
PODENDO AINDA SER ACRESCIDA DE AUXÍLIO-NATALIDADE DE R$700, PARA CANDIDATOS QUE TENHA FILHO.

REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA
NOS CARGOS

✓ Ser aprovado no concurso público.
✓ Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de
Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do artigo 12
da Constituição Federal.
✓ Estar em gozo dos direitos políticos.
✓ Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino.
✓ Estar quite com as obrigações eleitorais.
✓ Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme item 2 deste edital.
✓ Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse.
✓ Ter plenas condições de saúde física e mental para suportar os exercícios a que será submetido durante o curso de
formação
profissional e para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional.
✓ Procedimento irrepreensível, idoneidade moral e ausência de antecedentes criminais.
✓ O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os
documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse.

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
Analista Judiciário – Área Judiciária
Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito, fornecido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
Atribuições: executar atividades privativas de bacharel em Direito relacionadas com processamento de feitos e apoio a julgamentos.

Analista Judiciário – Área Administrativa
Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
Atribuições: atividades de nível superior, de natureza técnica, relacionadas ao planejamento, coordenação, supervisão e execução de tarefas
do setor administrativo.

Técnico Judiciário – Área Administrativa
Requisitos: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação.
Atribuições: atividades de nível intermediário, relacionadas ao planejamento, à organização e à execução de tarefas de apoio às atividades
administrativa e judiciária.

ETAPAS DO CONCURSO
✓ O concurso STM compreenderá avaliação de conhecimento, mediante aplicação de provas objetivas para
todos os candidatos de nível superior e de nível médio e de prova discursiva para todos os cargos de nível
superior. As provas objetivas contarão com 120 itens, sendo 50 de conhecimentos básicos e 70 de
conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório. A redação será um texto dissertativo, de
até 30 linhas, acerca de tema dos conhecimentos básicos definidos no edital. Apenas para os cargos de nível
superior.
✓ As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos de Analista Judiciário – todas as áreas/especialidades
terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 4 de março de 2018, no turno
da manhã, e à tarde para Técnico Judiciário.

Etapas do concurso
Analista judiciário – TODAS AS ÁREAS/ESPECIALIDADES
PROVA/TIPO
(P1) OBJETIVA

ÁREA DE CONHECIMENTO

Nº DE ITENS

CONHECIMENTOS BÁSICOS

50

(P2) OBJETIVA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

70

(P3) OBJETIVA

-

-

CARÁTER
ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRI
O

As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos de Analista Judiciário – todas as áreas/especialidades terão
a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 4 de março de 2018, no turno da manhã.

Etapas do concurso
TÉCNICO judiciário – TODAS AS ÁREAS/ESPECIALIDADES
PROVA/TIPO

ÁREA DE CONHECIMENTO

Nº DE ITENS

CARÁTER

(P1) OBJETIVA

CONHECIMENTOS BÁSICOS

50

(P2) OBJETIVA

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

70

ELIMINATÓRIO
E
CLASSIFICATÓRI
O

As provas objetivas para os cargos de Técnico Judiciário – todas as áreas/especialidades terão a duração de 3
horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 4 de março de 2018, no turno da tarde.

conteúdo programático
CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA TODOS OS CARGOS
✓
✓
✓
✓
✓
✓

LÍNGUA PORTUGUESA
ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E TRABALHO
EM EQUIPE
✓ NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Conhecimentos específicos: ANALISTA JUCIÁRIO – ÁREA
ADMINISTRATIVA
✓
✓
✓
✓
✓

ADMINISTRAÇÃO GERAL
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

Conhecimentos específicos: ANALISTA JUCIÁRIO – ÁR
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

DIREITO PENAL MILITAR
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR
DIREITO PENAL
DIREITO PROCESSUAL PENAL
DIREITO CONSTITUCIONAL
DIREITO ADMINISTRATIVO
DIREITO CIVIL
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
LEGISLAÇÃO ESPECIAL

Conhecimentos específicos
✓
✓
✓
✓

Noções de ARQUIVOLOGIA
Noções de ADMINISTRAÇÃO GERAL E PÚBLICA
Noções de ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENT
Noções de direito ADMINISTRATIVO

DICAS de estudo

ACESSE:

blog.grancursosonline.com.br

www.grancursosonline.com.br

Cursos completos para todos os cargos!
Parcelamento em até 12 vezes sem juros!
Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta!

