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MENSAGEM N.0 142/80-CN 

"Submete à deliberação do qongresso Nacional o texto do 
Deci'eto-Iei n.0 1.809, de 7 d-e outubro de 1980, que "institui o Sis
tema de Proteção ao Programa Nuclear Br,asileiro, e dá outras 
previdências." Autor: Poder Executivo. (Mens. n.0 420/80.1 

Comissão Mista 

Pr·zsidente: Senador Almir Pinto 
Vice-Presidente: Senador Jorge Kalume 
Relator: Deputado Genésio de Barros 

Prazo 

Até dia 23-11-80 - na Comi8são Mista; 

Até dia 28-3-81 - no Congresso Nacional. 

5S 

VETO PARCIAL- PROJETO N.0 19/80-CN 

f Mens. n.os 123/80-CN e 397/80-PE> 
"Dispõe sobre .a criação de cargos em órgãos dos Serviços 

Aux1liares da Justiça do Distrito Federal e do.s Territórios, e dá 
outras providências." 

Comissão Mista 

Presidente: Senador Adalberto Sena 
Vice-Presidente: Deputado Antônio pontes 
Relator: Senador Helvídio Nunes 

Prazo 
Até dia 13-11-80 - no Congresso Nacional. 

Vlll - Levanta-se a sessão às 16 horas e 35 minutos. 

CAMARA DOS DEPUTADOS 

COORDENAÇAO DE SELEÇAO E TREINAMENTO 

EDITAL N.° C. 04/80 
De ordem do Senhor Diretor-Geral, faço sa.Der aos interessados 

Que estarão abertas as 1nscrições para o concurso público desti
~>ado ao provimento de empregos da categoria funcional de AGEN
TE DE SEGURANÇA LEGISLATIVA, da Tabela Permanente da 
Câmara dos Deputados. 

2. CARACTERíSTICAS DO EMPREGO 

a) contrato sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho; 
b) salário Inicial referência 21 <CrS 9.012,00>; 
c) jornada de trabalho: 40 (quarentat horas semanais. 

3. INSCRIÇõES 

Período: de 13 a 19/11/1980, nos dias úteis. 
Horário: das 14 às 17:30 horas. 

Local: ASCADE - SGAS - 609-10 - Conj. C 

4. REQUISITOS PARA INSCRJ!ÇAO 

4.1 - a) ·ser brasileiro ou cidadão beneficiado pelo Decreto 
'n° 70.391/72; 

bl ter idade mínima de 18 anos e máxima de 35 anos, salvo 
rara o candidato que comprovar ser ocupante de cargo ou função 
!•ública; 

c) ter, no mínimo, 1,70m (hum metro e setenta centímetro• 
de altura; 

d) preencher em letra de forma, a ficha de inscrição e o res
pectivo cartão de ·!dentlficação, os quais deverão ser assinados e 
r.ão poderão conter emendas ou rasuras; 

e) apresentar certificado de conclusão do 1.0 grau de ensino 
ou de nível equivalente; 

f) exibir carteira de identidade; 
g) apresentar duas fotografias recentes, de frente, 3x4 em; 
h> anexar à f~cha de inscrição comprovante de depósito da 

1axa de CrS 200,00 (duzentos cruzeiros), fe1.to na AG~NCIA CEN
TRAL DO BANCO DO BRASIL e suas Subagências, à conta da 
Câmara dos Deputados n. 0 189. 190/1. Em hipótese alguma haverá 
testituição da taxa. 

4.2 - A relação de candidatos, cuja Inscrição for homologada, 
será publicada no Diário do Congresso Nacional, Seção I, e/ou Diá
rio Oficial da União, Seção I. 

4.3 - Para.posse exigir-se-á a comprovação de quitação com 
a~ obrigações militares e eleitorais. 

5. SELEÇAO 

5. 1 - O processo seletivo constará de provas exames e pes-
quisa individual tod-os em caráter eliminatório na seguinte ordem: 

a) prova de CONHECIMENTOS GERAIS; 
b) prova de APTIDAO FíSICA; 

c) prova de INVESTIGAÇAO SOCIAL. 
5.2 - A prova de CONHECIMENTOS GERAIS constará ele 

questões objetivas sobre: 
5.2.1- PORTUGUtS: 
a) Concordância nominal; 

b) Concordância verbal; 
c) Ortograf-Ia; 

d) Acentuação gráfica; 

e) Pontuação; 
fJ Pronomes de tratamento. 

5. 2. 2 - INSTRUÇAO MORAL E CíVICA: 
a) Regras de urbanidade; 
b) Símbolos nacionais; 

c) Grandes datas, acontecimentos e vultos nacionais; 
d) Tratamento dado às autoridades; 
e) .Poder Legis~atlvo: noções gerais. 

5. 2. 3 - NOÇOES DE TJ!:CNICA POLICIAL: 

a) Noções do Código Penal e da Lei das Contravenções Penais; 
b) Crime e contravenção; 

c) Prisão em flagrante; 
d) Dos crimes contra a. vida; 
e) Das lesões corporais; 
f) Do furto e do routo; 

g) Da Polícia da Cãmara dos Deputados (Regimento Interno. 
arts. 275 a 283). 
5.2.4- DUração da prova de CONHECIMENTOS GERAIS: 2 horas 
e trinta minutos. 

5.2.5 -Mínimo para habilitação: 60 pontos, em uma escala 
de O a 100. 

5.3 - A prova de APTIDAO FíSICA constará d#três exame.s. 
que serão realizados em uma única etapa, a saber: 

a) resistência: corrida de 2 .400 metros; 
b) equilíbrio: caminhar, dez metros para frente e. 5 metros 

para trás, sobre uma barra de ferro, a um metro de altura do solo, 
com dez metros de comprimento por 10 centímetros de largura; 

c) força: levantar e transportar um peso de 50 quilos num 
ipercuf'.so de 50 metros. 

5. 3 .1 - Para esta prova o candidato deverá: 
a) comprovar, através da entrega de atestado médico, estar 

apto à prática de educação fís-ica; o candidato que não cumprir 
esta exigência não poderá prestar o exame de APTIDAO FíSICA, 
flcando eliminado do concurso; 

b) apresentar-se de calção, camiseta e tênis. 
5.4- A prova de INVESTIGAÇAO SOCIAL terá por fim verifi

car, à vista de informações e outras fontes idôneas, se o candi
dato não apresenta contra-indicação para o exercício do cargo. 
Visando à obtenção daquelas lnformações, será, em dada fase do 
~oncurso, exigido do candidato o preenchimento de uma ficha, na 
qual deverá fqrnecer, entre out:ras, as seguintes informações: 

a) os três últimos endereços; 
b) relação dos três últimos empregos (,partlmllar~licosJ; 

nomes e endereços dos -empregadores ou das repartições públicos a 
que serviu, clatas de ingresso e de saída, etc. 

5.4.1- Esta prova não terá nota. O candíd'llto julgado inabi
li "ado pela Banca Examinadora será desclassificado. 

5. 5 - O candidato deverá comparecer ao local designado nara 
a próva com antecedência de 30 (trinta) minutos, munido de caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), ca11bão de identificação (recebi
do no ato da inscrição no concurso) e documento de identidade. 

5.6- Não será permitido ao cand,idato prestar prova s·em o 
c:artão de identificação nem efetuar qualquer tipo de consulta du
rante .sua realização. 

5. '7 - Não haverá, sob qualquer pretexto, segunda chamada 
para as provas. 
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5.8 - A Identificação das p:rova.s será realizada após o julga
m-ento pela Banca Examinadora. em local. data e horário previa
mente divulgados. 

5. 9 - Após a identificação, o candidato, mun;do dos documen
tos exigidos no item 5. 5, poderá pedir vista de sua prova. 

5.10 - O candidato que não concordar com o resultado da 
prova de CONHECIMENTOS GERAIS poderá apresentar um único 
e fundamentado recurso. indicando, com precisão, as questões e 
os pontos aserem objeto de revisão, wb pena de indeferimento li
minar. Refer!do pedido deverá ser feito no prazo de 48 horas após 
a idtmtificação da prova, contados somente os dias úteis, e dirigid:J 
à Diretora da Coordenação de Seleção e Treinamento. que o jul
gará, após apreciação em termos conclusivos pela Banca Exami
nadora. 

5.11 - A decisão da Diretora da Coordenação de Seleção e 
Treinamento será submetida à homologação do Diretor-Geral da 
Câmara dos Deputados. Com a homologação, cessa a fase recursal. 
<'m instância administrativa. 

5.12 - As normas refer-entes á vista e identificação de provct 
c a interposição de recurso. a que se referem os itens 5. 8 a 5. 1 J. 
ficará~ prejudicadas no caso d,e utilização d= computador para a 
~orreçao de prova. 

5.13- A habilitação do candidato será comprovada. exclusi
vamente. através de divulgação no Diário do Congresso Nacional, 
Seção I e/ou Diário Oficial da União, Seção L 

5.14 - As admissões serão feitas em ordem rigorosa de clas
sificação. 

e. CLASSIFICAÇÃO 

6.1 - Para o cálculo da nota final, as provas terão ::Js se-
!!"Uintes pesos: 

a) prova de CONHECIMENTOS GERAIS - peso 2; 

bl prova de APTIDAO FíSICA - peso 3. 

6.2- A média final será obtida multiplicando-se por 2 ldoisl 
a nota da prova de CONHECIMENTOS GERAIS e por 3 1 três 1 a da 
prova de APTIDAO FíSICA, dividindo-se por 5 1 cinco 1 a soma. 

6.3 -- Somente será habilitado o candidato que obtiver média 
igual ou superior a 60 lses.sentat pontos. em uma escala de O a 100. 

6.4 - A classificação final obedecerá às seguintes nor'!las: 

a) os candidatos serão relacionados em ordem decrescente das 
rootas obtidas; 

b) em caso de igualdade de nota. terá preferência. para efeito 
de classificação. c candidato que: 

1.0 1 obtiver maior nota na prova de APTIDAO FíSICA: 

2.0 1 for casado; 

3.0 ) for menos idoso. 
6. 5 - Serão publicados, apenas. os resultados ref~rentes aos 

habilitados. 

7. VALIDADE DO CONCURSO 

A validade do presente concurso prescreverá automaticamen
te com o preenchimento das respectivas vagas lAto da Mesa nú
mero 46/761. 

8. DISPOSIÇõES GERAIS 
8.1 - Será excluído do concurso, por ato da Diretora da Co

Ndenação de Seleção e Treinamento, o candidato que: 
a) fizer. em qualquer documento, declaração falsa ou inexata: 
b) se tornar culpado de Incorreção ou de descortesia com qual

qller membro da equipe encarregada da realização do concurso. 
"<im qualquer de suas fas-es; 

c) durante a realização da prova comun~car-se com outro 
candidato. verbalmente ou por escrito, ou por outra forma. bem 
como utilizar-se de livros. notas ou impressos; 

d) dur-ante a vista de prova adulterar as respostas nela con
tidas, comprovando-se este fato por flagrante ou por perícia. 

8.2 - Para o exercício da função, será obrigatório o uso do 
fardamento, cedido pela Câmara dos Deputados. 

8.3 - A inscrição implicará no conhec!mento do present:' 
EDITAL e no compromisso tácito. por parte do candidato, de acei
t-ar as condições do concurso, tais como aqui se acham estabelecidas. 

8.4 - O concurso será regulado por este EDITAL, do qual o 
candidato não poderá alegar desconhecimento. 

8. 5 - O PROGRAMA será distribuído no ato da inscrição. 
8.6 - Os ca~os omissos serão resolvidos pela Diretora da Co

ordenação de Seleção e Treinamento. 
Brasilia, 5 de novembro de 1980. - Lucy Maciel Neiva, D!r2tora 

da CST. 

. CÂMARA DOS DEPUTADOS 

COORDENAÇAO DE SELEÇAO E TREINAMENTO 

CONCURSO PúBLICO PARA TÉCNICO DE CONTABILIDADE 
-c. 02/80 

EDITAL 

Torno público, para conhecimento dos interessados. que é o 
seguinte o resultado final do concurso acima referido: 

C! a~. Insc. Datilorrafia Média Final 

1." 0512 100,00 85,91 
2.0 0013 80,80 83,40 
3.0 0863 87,55 83.13 
40 0578 92,80 82,74 
5.0 0387 78,47 80,46 
6.0 0269 70.74 80,02 
7.o 0311 60,62 79,37 
ll.o 0495 84.95 78,93 
9.o 0290 79,40 75,48 

10.0 0256 82.73 73,01 
JJ.O 0017 75,55 72,79 
:2.0 03:!3 74,1!2 72,43 
13.0 C027 69.16 70,90 
!40 0306 90,79 70,79 
!50 0282 91.30 70.27 
160 0442 e1,82 70,14 
• ., o 
.Õ.I; 0037 78.91 69,81 
18.0 0118 80.18 69,51 
!90 0163 79,20 69,45 
'>QO 0064 69.90 68,12 
?1." C499 82.35 67,79 
n.u 0313 70,03 67,37 
23. 0 0396 77.78 66,14 
24. 0 0607 60,00 65,80 
25° 0281 76.48 65,12 
26.0 0316 76,07 64,52 
27.0 0456 70.00 64,40 
28° 0286 70.83 63,80 

Somente estes candidatos obtiveram o mínimo de 60 !sessenta 1 
pontos ex;gidos para habilitação. 

Os desempates obedeceram ac disposto no Item 6. 4 do respec
+ivo Edital de abertura das inscrições. 

Brasília. 5 de novembro de 1980. - Lucy Maciel Neiva, Diretora 
da CST. 

Em 5-11-80. 

Homologo os resultados deste concurso. - Alteredo de Jesus 
Bastos, Diretor-Geral. 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Resenha da Correspondência Expedida 

Oficio n. 0 

SGM-373 a SGM-386, de 16-10-80 - respectivamente aos S2-
nhores Diretor Técnico do Instituto de Pesquisa Tecnológica do 
Estado de São Paulo; Diretor da HIDROSERVICE e Revista Visão. 
Presidente da !TAL I DFI; Coordenador do Fundo de Incentivo e 
Pesqui.sa Técnica Científica; Secretário de Ensino Superior do 
MEC; Presidente do Cons~lho Nacional de Desenvolvimento Cien
tifico Tecnológico; Presidente da Metal Leve S/ A Indústria e Co
mércio de São Paulo: Presidente do Instituto Nacional da Pro
priedade Industrial - INPI (RJt: Chefe da Seção de Processos 
E:eitorai.s do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais: Sr. E!-. 
ton Rcdrigues Silva - Tribunal Regional Eleitoral de Minas Ge
rais; Presidente da Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP 
- fRJ 1: Professor Rogério Cesar Cerque ira Leite - UNICAMP -
Campinas 1 SP 1. Secretário da Tecnologia Industrial do MIC e o 
Sr. ·Luís Raimundo Carneiro Azevedo. da Sup-erintendência de Pes
quisa e Tecnclogia da Universidade Est-adual do Maranhão, con
vidando-os para participar do Simpósio mbre o Inventor Nacional. 
promovido pela Comissão de Ciência e Tecnologia. 

SGM-387 a SGM-418, de 17-10-80 - respectivamente aos Se
nhores José Honório Rodrigues, Vamireh Chacon, Jornalista Bar
bosa Lima Sobrinho - da Associação Brasileira de Imprensa, Hé
lio Silva. Guilherme César, Dr. Affonso Arinos de Melo Franco. 
1\spásia Camargo, Carlos Guilherme Mota, Euclides Aranha Neto, 
José Otáv!o de Arruda Me:o, Joaquim Inojc.sa, Humberto Melo. 
Norma Góes Monteiro. João Batista Pinheiro Cabral, l[)eputado 
Herbert Levy, Oliveiras Ferreira, General Juraclf Magalhães, Jacob 
Frantz. Senador Dinarte Mariz. -General L_1.1ra Tavares, Dr. Gustavo 
Cap3.nema. Batista Luzardo, Washington Luís Pereira de Souza 
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