




Ingressar em um emprego mediante concurso público é ambição para muitas 
pessoas, isso se deve ao fato de que o salário oferecido, a estabilidade, os 
benefícios na maioria dos cargos é bastante superior ao funcionalismo 
privado e, além disso, boa parte das vagas pode ser ocupada apenas com o 
ensino médio completo e por pessoas com pouca ou nenhuma experiência. 

Porém, para outras pessoas, existem alguns pontos negativos como tempo de 
preparação, dedicação, estagnação na carreira, concorrência, preconceito, 
entre outros, que são levados em conta no momento de escolher o rumo de 
uma carreira. 

O caderno BOA CHANCE, do jornal O GLOBO, nos desafiou, então, para mapear 
o cenário de atração dos concursos públicos e descobrir, entre a população os 
que já fizeram ou pensam em fazer um concurso público e os motivos pelos 
quais pretendem ou não ingressar nesta carreira. 
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RESUMO GERENCIAL 



TOTAL DE RESPONDENTES: 604 entrevistados. 
 
DATA DE REALIZAÇÃO: 11 e 12 de setembro de 2014, nas 
ruas do Centro do Rio de Janeiro. 
 
NÚMERO DE ENTREVISTADORES: 5 entrevistadores. 
 
INSTRUMENTO: questionário com 16 questões. 
 
ABORDAGEM: respondentes eram abordados nas ruas do 
Centro da cidade por um dos pesquisadores do 
Laboratório de Pesquisas da UniCarioca. 



Enquete  realizada pelo Laboratório de Pesquisas da UniCarioca revela que 72% dos 
cariocas  procuram o concurso público em busca da estabilidade. Eles alegam que 
a segurança no emprego  (não ser demitido) é a grande vantagem que os motiva a 
participar de um concurso. 
 

• Estratificando o resultado, quem é servidor X quem não é servidor, é possível ver que 
ambos possuem a mesma percepção sobre a razão de buscar a carreira pública: a 
estabilidade é o grande atrativo. 

 
Quando perguntados sobre a maior desvantagem em participar de um concurso público, o 
carioca “titubeia”. Para alguns, 32% dos entrevistados, o tempo de preparação é o 
grande motivo para não optar pela carreira. “Não vale o sacrifício”, reclamam. Para 
outros, 21%, a má reputação do funcionário público (corrupção, baixa qualidade 
profissional, falta de comprometimento...) é a razão do desinteresse. Tem ainda uma 
parte, 18%, que acredita que ao entrar no serviço público o profissional está 
fadado a permanecer no mesmo cargo, ou numa mesma função, a vida toda. “Até 
morrer”, confirmam. 
 

• Comparando o resultado, quem é servidor X quem não é servidor, é possível ver que 
o servidor tem uma percepção diferente de quem não é servidor. Para ele, a 
estagnação na carreira (33%) é a grande desvantagem. 

 



44% dos cariocas consideram que o salário do funcionário público é bem maior 
que o salário do funcionário de uma empresa privada. Mas, mesmo assim, o 
salário não é o grande motivador para que as pessoas busquem a carreira pública. 
Apenas 16% alegam buscar um concurso público pensando no salário. 
 

• Porém, ao estratificar o resultado, quem é servidor X quem não é servidor, é 
possível ver que a percepção do servidor é que seu salário é menor que o de um 
funcionário de uma empresa privada (39%). Certamente, ninguém acha que 
ganha suficiente, né?   

 
46% dos entrevistados julgam que o valor do salário do servidor público é 
coerente com as responsabilidades que possuem, porém, nem sempre com o que 
fazem. Muitos acham que  eles poderiam se dedicar muito mais na prestação do serviço 
e no cumprimento de sua missão (27%). 
 

• O servidor, na equação, quem é servidor X quem não é servidor, tem  outra 
percepção sobre este tema. Ele acha que ganha pouco pelo que faz (59%).  

 
Quando perguntados sobre a confiabilidade de um concurso público a opinião do 
carioca fica praticamente dividida. 51% deles alegam que os resultados são 
manipulados e 49% que são confiáveis. Eis aí uma boa oportunidade dos órgãos 
públicos trabalharem a transparência nestes processos. 



• A percepção do servidor, na comparação entre quem é servidor e quem não é servidor,  é 
muito clara. Para ele, o resultado do concurso é confiável (72%). No entanto ainda existe 
uma parte que julga haver alguma manipulação (28%).  

 
78% acham que as vagas oferecidas para o Rio de Janeiro, nos concursos público, são 
poucas. 
 

• Neste caso a percepção entre quem é servidor e quem não é servidor,  é muito parecida. 
Ambos julgam que o número de vagas oferecido para o Rio de Janeiro é muito baixo. 

 

Os veículos mais procurados pelo carioca para saber sobre a existência de um concurso 
público são a internet (49%) e os jornais (37%). 

 

O carioca também tem dúvidas sobre a finalidade do concurso público. Para 39% deles, o 
concurso é um processo sério de seleção de candidatos. Para 38% deles, o concurso é 
uma forma do órgão público  obter renda extra sobre o valor das inscrições. E, 23% 
acham que é apenas uma formalidade, para cumprir lei, pois, apenas os “afilhados” 
são aprovados. 
 

• Na comparação entre quem é servidor X quem não é servidor, é possível ver que o servidor 
é mais categórico em relação a finalidade do concurso público. Ele acha que é um 
processo sério de seleção de candidatos (68%). 



Quanto aos cursos que preparam para os concursos públicos, 48% alegam que, 
em sua maioria, eles são bons. E, atualmente, o carioca considera que a redação, 
36%, representa a maior dificuldade no processo de aprovação em um concurso 
público. Matemática, 28%, é a segunda disciplina mais difícil, segundo o carioca. 
 
82% das pessoas que participaram da enquete são funcionários de empresas 
privadas. E, apenas 18%, são servidores públicos. 
 
54% são homens e 36% mulheres. 
 
27% dos respondentes estão na faixa etária compreendida entre 31 e 45 anos. 24% 
até 25 anos. 19% acima de 50 anos. 16% entre 26 e 30 anos e 14% entre 46 e 
50 anos. 
 
Quanto a formação, 59% já concluíram o ensino médio. 35% o nível superior e 6% 
possuíam pós-graduação ou mestrado. 
 
48% dos entrevistados são do setor de serviços e 24% do comércio. 
 
59% deles já participaram de um ou mais concursos públicos e 41% nunca 
tentaram. 



PERFIL GERAL DOS ENTREVISTADOS 











RESULTADO DA PESQUISA 







ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE QUEM JÁ PARTICIPOU E QUEM 

NUNCA PARTICIPOU DE CONCURSO PÚBLICO 



6.1  – Comparação por gênero entre quem nunca participou X quem 
já participou de concurso público (considerando o total da amostra) 



6.2 – Comparação por faixa etária entre quem nunca participou X 
quem já participou de concurso público  (considerando o total da 

amostra) 
 



6.3 – Comparação por formação entre quem nunca participou X 
quem já participou de concurso público  (considerando o total da 

amostra) 
 



ALGUNS COMENTÁRIOS SOBRE A COMPARAÇÃO ENTRE “QUEM JÀ PARTICIPOU 
DE CONSURSOS X QUEM NUNCA PARTICIPOU DE CONCURSOS” 
 
• Pela amostra pesquisada é possível perceber que há um equilíbrio entre os gêneros em 

relação à participação nos concursos. 
 

• Em relação a faixa etária é possível perceber que os jovens, até 25 anos, são os que 
mais buscam os concursos (26%). Provavelmente, em razão de ter concluído 
recentemente a formação superior, estar com os conhecimentos mais atualizados e, 
ainda, em busca de uma boa oportunidade no mercado de trabalho. Sem contar que, 
em alguns casos, ainda contam com apoio financeiro dos pais, o que permite correr 
alguns riscos, como por exemplo, ficar por um tempo sem trabalho   
 

• A faixa etária entre 31 e 45 anos (31%) é a que apresenta o maior percentual de 
pessoas que não procuram concurso público. Tal resultado pode representar, entre 
outros fatores, uma tendência de acomodação em relação a posição profissional 
ocupada atualmente e/ou traduzir uma condição momentânea em que o indivíduo passa 
por uma mudança significativa na vida, como por exemplo: casamento, filhos, compra 
de bens (carros, imóveis...). 
 

• Em relação a formação é possível perceber que as pessoas que mais procuram os 
concursos são aquelas com nível superior completo (46%). 





ANÁLISE CONSIDERANDO, APENAS, QUEM JÁ PARCICIPOU DE 

CONCURSO PÚBLICO: 59% DA AMOSTRA 



• O percentual muda de 18% para 30% em razão da amostra 







ALGUNS COMENTÁRIOS SOBRE QUEM JÁ PARCICIPOU DE CONCURSO PÚBLICO: 
59% DA AMOSTRA 
 
• Pelos gráficos apresentados é possível perceber que apenas 9% dos candidatos 

passam na primeira tentativa. . 
 

• Na maioria das vezes os candidatos participam mais de uma vez. Para 74% deles a 
aprovação veio na segunda (33%)  ou terceira tentativa (41%). 
 

• Ao mesmo tempo em que alguns tentam mais vezes e se preparam melhor, outros vão 
desistindo. 37% dos respondentes só tentaram uma vez e 27% arriscaram uma 
segunda tentativa (estes percentuais representam mais da metade da amostra 64%). 





8.1 – Percepção de quem é e quem não é servidor em relação as 
principais vantagens de ser funcionário público. 





9.1 – Percepção de quem é e quem não é servidor em relação as 
principais desvantagens de ser funcionário público. 





10.1 – Percepção de quem é e quem não é servidor em relação ao 
salário de um funcionário público X o  salário de um funcionário de 

uma empresa privada. 





11.1 – Percepção de quem é e quem não é servidor em relação ao valor 
do salário e as responsabilidades assumidas por um funcionário público. 





12.1 – Percepção de quem é e quem não é servidor em relação a 
transparência nos concursos públicos... 





13.1 – Percepção de quem é e quem não é servidor em relação ao 
números de vagas oferecidas para o Rio de Janeiro. 







15.1 – Percepção de quem é e quem não é servidor em relação a 
finalidade dos concursos públicos. 








