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1. APRESENTAÇÃO 

O Banco do Brasil publicou edital para a realização de concurso público 
para o cargo de Escriturário: Agente de Tecnologia.

BANCA ORGANIZADORA DO CONCURSO
Fundação CESGRANRIO.

REMUNERAÇÃO INICIAL
R$ 3.022,37 (três mil, vinte e dois reais e trinta e sete centavos). 

JORNADA DE TRABALHO 
30 horas semanais.

ESCOLARIDADE
Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio expedido 
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, 
Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Prestação de orientações aos clientes sobre produtos e serviços oferecidos 
pelo Conglomerado BB; execução de análise e conferência de documentos, 
inclusive assinaturas, quando possuir curso de grafoscopia; preparação 
de correspondências; preparação e processamento de documentos; 
atualização de registros; resguardo e confidencialidade das informações 
de interesse do Conglomerado BB; presteza e cortesia no atendimento ao 
cliente; manutenção e organização dos arquivos sob sua guarda; execução 
de aplicações financeiras de clientes, segundo as normas estabelecidas; 
entre outras.
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2. CONHECIMENTOS COBRADOS

CONHECIMENTOS BÁSICOS

DISCIPLINAS NÚMERO DE 
QUESTÕES

VALOR 
DE CADA 
QUESTÃO

TOTAL DE 
PONTOS

LÍNGUA PORTUGUESA 10 1,5 15,0

LÍNGUA INGLESA 5 1,0 5,0

MATEMÁTICA 5 1,5 7,5

ATUALIDADES DO MERCADO 
FINANCEIRO 5 1,0 5,0

TOTAL 25 - 32,5

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

DISCIPLINAS NÚMERO DE 
QUESTÕES

VALOR 
DE CADA 
QUESTÃO

TOTAL DE 
PONTOS

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 5 1,5 7,5

CONHECIMENTOS BANCÁRIOS 5 1,5 7,5

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 35 1,5 52,5

TOTAL 45 - 67,5
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CRITÉRIOS DE REPROVAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS

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.

3. TEMAS MAIS COBRADOS

O Aprova Concursos preparou um curso para o cargo de ESCRITURÁRIO: AGENTE 
DE TECNOLOGIA  elaborado com base no edital e nas estatísticas de incidência de 
questões por disciplinas. Por isso, é um curso focado no que realmente é cobrado 
em prova, ou seja, os assuntos dentro das disciplinas já estão organizados na ordem 
do que mais tem chance de cair na prova. 

Confira nossa análise sobre o que a banca FUNDAÇÃO CESGRANRIO tem cobrado 
nos últimos anos:
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Língua Inglesa
Conhecimento de um vocabulário fundamental e dos aspectos gramaticais básicos 

para a compreensão de textos.

Atualidades
Sistema Financeiro.
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4. ETAPAS

CARÁTER

• Classificatório e eliminatório.

NÚMERO DE QUESTÕES

• 70 questões.

FORMATO DE QUESTÃO

• Múltipla escolha cinco alternativas (A; B; C; D e E) e uma única 
resposta correta.

CARÁTER

• Eliminatório.

PONTUAÇÃO

• Total: 100,0 (cem) pontos.

CRITÉRIO DE REPROVAÇÃO

• Serão eliminados do concurso aqueles que obtiverem nota inferior a 
70,0 (setenta) pontos.

TIPO TEXTUAL

• Dissertação - argumentativa

PROVA OBJETIVA

PROVA DISCURSIVA
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CRITÉRIOS DE CORREÇÃO

• Adequação ao tema proposto;
• Adequação ao tipo de texto solicitado;

• Emprego apropriado de mecanismos de coesão (referenciação, 
sequênciação e demarcação das partes do texto);

• Capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente 
os argumentos pertinentes ao tema proposto;

• Pleno domínio da modalidade escrita da norma-padrão (adequação 
vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe de concordância, de 

regência e de colocação). 

TEMPO DE EXECUÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA

• 5 horas.
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5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

EDITAL

DATA DE 
INSCRIÇÃO • 24/06 a 28/07/2021

• https://www.cesgranrio.org.br/concursos/evento.
aspx?id=bb0121

TAXA DE 
INSCRIÇÃO • R$  38,00

NOTÍCIAS  
DO BLOG

• https://www.aprovaconcursos.com.br/noticias/
concurso-banco-do-brasil-o-que-voce-precisa-
saber/#Vagas_no_concurso_Banco_do_Brasil_2021

DATA DA 
PROVA • 26/09/2021
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CANAIS 
 Já nas redes sociais, você pode contar com o nosso apoio em canais 
atualizados diariamente, oferecem notícias completas e conteúdos direcionados 
sobre concursos de todo o Brasil. Fique ligado!

BONS ESTUDOS!




