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A FUNRIO informa que as inscrições para o concurso para o Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, para o cargo de Analista em Tecnologia da Informação, foram prorrogadas até o dia 28 de 
junho. 
 
Visando atender o princípio da isonomia, foi reaberto o período para a solicitação de isenção do 
pagamento da taxa de inscrição, que poderá ser feita até o dia 28 de junho. Em função disto, a 
divulgação do resultado do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição será dia 5 de 
julho. 
 
Os candidatos que não obtiverem isenção do pagamento da taxa de inscrição poderão emitir a 2ª via 
do boleto bancário no período de 5 a 9 de julho e efetuar o pagamento da taxa de inscrição. 
 
No endereço eletrônico www.funrio.org.br, clicando em “Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão – Analista em Tecnologia da Informação”, acessamos a Página Principal do Concurso. Na 
guia Publicações encontramos o edital de retificação (Edital 05 – retificação 04 Edital de Abertura – 
06/06/2013), o edital de abertura atualizado até a retificação 04 (Edital 01 – Edital de Abertura e 
Anexo – atualizado até retificação 04 – 06/06/2013), o novo cronograma do concurso (Cronograma – 
06/06/2013) e o conteúdo programático das disciplinas (Conteúdos Programáticos – 11/05/2013). 
 
Importante salientar que houve uma alteração no tocante aos assuntos que poderiam ser tema da 
prova discursiva.  
 
Anteriormente a questão da prova discursiva poderia versar sobre um tema associado ao conteúdo 
programático das disciplinas Governança e Gestão de Tecnologia da Informação, Desenvolvimento 
de Sistemas, Engenharia de software, Segurança da Informação, Infraestrutura de Tecnologia da 
Informação, Rede de Computadores e Banco de Dados e Gestão da Informação. 
 
Agora a questão da prova discursiva versará sobre um tema associado ao conteúdo 
programático apenas da disciplina Governança e Gestão de Tecnologia da Informação, 
adequando-se melhor as atribuições do cargo. 
 
Lembramos que o boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição é válido em até 3 (três) dias 
corridos após a sua emissão. 
 
Para solicitar a emissão da 2a via do boleto bancário a qualquer momento (desde que esteja no 
período de inscrição), basta o candidato consultar sua inscrição (preencher Inscrição, CPF e Data 
de Nascimento na Página Principal do Concurso e clicar em "Consultar inscrição") e clicar em 
"Emitir Boleto Bancário (2a via)". 
 
Consultando sua inscrição na Página Principal do Concurso o candidato poderá obter informações 
sobre sua inscrição (opções no concurso e situação de pagamento); verificar as convocações para 
as provas objetivas e discursivas (data, local e hora da prova); emitir 2ª via de boleto bancário; 
solicitar e/ou consultar seus recursos; realizar a vista do cartão de resposta da prova objetiva e a 
vista da prova discursiva. Para efetuar a consulta o candidato deverá preencher Inscrição, CPF e 
Data de Nascimento e clicar em "Consultar inscrição" na Página Principal do Concurso.  
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No cronograma disponível nas guias Publicações e Cronogramas encontramos as datas 
relacionadas aos eventos do concurso.  
 
Segundo o edital, as informações referentes à data, horário, tempo de duração e local de realização 
da prova objetiva e prova discursiva (nome do estabelecimento, endereço e sala) e tipo de vaga 
escolhida pelo candidato (vaga de ampla concorrência ou vaga reservada para portadores de 
deficiência), estará disponível na página do concurso no endereço eletrônico www.funrio.org.br, em 
data prevista no cronograma existente neste mesmo endereço. Isto está previsto para o dia 23 de 
julho. 
 
Já podemos adiantar que as provas objetivas e discursivas ocorrerão no turno da manhã. 
 
Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail concurso.mp@funrio.org.br. 
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