
Planos de Cargos

01- De  acordo  com  a  Lei  nº  4.781/20061,  o provimento  originário  dos  cargos  efetivos  que 
compõem  a  Parte  Permanente  do  DETRAN/RJ  far-se-á  no  nível  inicial  das  tabelas  de 
vencimentos constantes do Anexo II da mencionada Lei, mediante nomeação dos aprovados em 
concurso público de provas ou de provas e títulos.
Após tal nomeação, e enquanto em estágio probatório, o servidor será submetido, pelo menos 
_____ vez (es) ao ano, a avaliação especial de desempenho, segundo critérios a serem definidos 
e aprovados pelo DETRAN-RJ.
Ao final de _____ anos, será o servidor, se confirmado no cargo, considerado estável.
a) 2 / 3;
b) 3 / 3;
c) 1/ 3;
d) 6 / 3;
e) 4 / 2.

02- O provimento originário do aprovado no DETRAN/RJ só se verificará após o cumprimento do 
preceito constitucional que o condiciona à:
a) realização de concurso público de provas e de títulos;
b) comprovação de bons antecedentes;
c) comprovação de estar quites com as obrigações militares;
d) comprovação de fixar residência no município de sua lotação;
e) realização de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade de cada cargo,  observados a ordem de classificação e o prazo de validade do 
concurso.

03- O concurso público para o provimento de cargos no DETRAN/RJ terá validade de ______ 
anos, prorrogável, uma única vez, por igual período, não podendo, em hipótese alguma, ser esse 
prazo prolongado além daquele previsto em edital.
a) até 2;
b) 2;
c) 3;
d) 4;
e) 5.

04- É assegurado às pessoas portadoras de deficiência o direito de inscrição em concurso público 
para  provimento  de  cargo  efetivo  do  Quadro  de  Pessoal  do  DETRAN-RJ,  desde  que  as 
atribuições do referido cargo sejam compatíveis com a deficiência de que sejam portadoras.
Para  tais  pessoas  serão  reservadas  vagas  no  percentual  mínimo  de  _____  %,  conforme 
estabelecido pela legislação estadual em vigor.
a) 10;
b) 5;
c) 15;
d) 20;
e) 50.
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05- São estáveis após _____ anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de 
provimento efetivo em virtude de concurso público para o DETRAN/RJ.
a) 3;
b) 2;
c) 4;
d) 5;
e) 6.

Gabarito
01. C
Comentário: Responde à questão a alternativa “c” de acordo com os §§ 1º e 2º e o caput do 
artigo 5º da Lei nº 4.781/2006.

02. E
Comentário: Responde  à  questão  a  alternativa  “e”  de  acordo  com  o  artigo  7º  da  Lei  nº 
4.781/2006 e o art. 37, inciso II da CF/88.

03.  A
Comentário: Responde  à  questão  a  alternativa  “a”  de  acordo  com  o  artigo  8º  da  Lei  nº 
4.781/2006.

04. B
Comentário: Responde à questão a alternativa “b” de acordo com o §1º do artigo 9º da Lei nº 
4.781/2006.

05.  A
Comentário: Responde  à  questão  a  alternativa  “a”  de  acordo  com  o  artigo  10  da  Lei  nº 
4.781/2006.
Ressalta-se que o parágrafo único do art. 10 da citada Lei dispõe:
Parágrafo  único  - Como condição  para  a  aquisição da estabilidade,  é  obrigatória  a  avaliação 
especial de desempenho por comissão instituída para esta finalidade.


