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COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO, EXCETO AO CARGO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA.

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Significação de palavras
e expressões. Relações de sinonímia e de antonímia. Ortografia. Acentuação gráfica. Uso da crase. Divisão silábica. Fonética e Fonologia:
som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no
texto. Locuções verbais (perífrases verbais).  Funções do que e do se. Formação de palavras.  Elementos de comunicação. Sintaxe:
relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação
e subordinação). Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Emprego dos sinais de pontuação e
suas funções no texto. Elementos de coesão. Função textual dos vocábulos. Variação linguística.

Informática: Conceitos e fundamentos básicos. Conhecimento e utilização dos principais softwares utilitários (compactadores de arquivos,
chat, clientes de e-mails, reprodutores de vídeo, visualizadores de imagem, antivírus). Identificação e manipulação de arquivos. Backup de
arquivos. Conceitos básicos de Hardware (Placa-mãe, memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs).
Periféricos de computadores.  Ambientes operacionais:  Utilização dos sistemas operacionais Windows XP Profissional  e Windows 7.
Conceitos básicos sobre Linux e Software Livre. Utilização dos editores de texto (Microsoft Word e LibreOffice Writer). Utilização dos
editores de planilhas (Microsoft Excel e LibreOffice Calc). Utilização do Microsoft PowerPoint. Utilização e configuração de e-mail no
Microsoft Outlook. Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, busca e pesquisa na Web, Mecanismos de busca na Web,
Navegadores de internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Segurança na Internet, Vírus de computadores, Spyware,
Malware, Phishing. Transferência de arquivos pela internet.

Raciocínio  Lógico  e  matemático: Resolução  de  problemas  envolvendo  frações,  conjuntos,  porcentagens,  sequências  (com
números,  com  figuras,  de  palavras).  Raciocínio  lógico-matemático:  proposições,  conectivos,  equivalência  e  implicação  lógica,
argumentos válidos.

Atualidades: Tópicos  atuais  e  relevantes  da  área  da  política,  economia,  sociedade,  educação,  tecnologia,  energia,  relações
internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura.

NÍVEL MÉDIO

CARGO 201: AGENTE DE TRIBUTOS

Conhecimentos específicos: Noções de Direito Administrativo. Noções de Direito Constitucional. Conhecimentos Básicos de Direito
Tributário – conceito e classificação. Limitações constitucionais do poder de tributar. Tributos de competência da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios. Obrigação tributária principal e acessória. Fato gerador da obrigação tributária. Sujeição ativa e
passiva. Capacidade tributária. Domicílio tributário. Crédito tributário: conceito e constituição. Lançamento: conceito e modalidades de
lançamento. Hipóteses de alteração do lançamento. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Extinção do crédito tributário e
suas modalidades. Exclusão do crédito tributário e suas modalidades. Administração tributária: fiscalização, dívida ativa, certidão
negativa, certidão negativa com efeito de positiva. Lei Complementar nº 116 de 31 de julho de 2003 (dispõe sobre o imposto sobre
serviços de qualquer natureza).  Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e
Empresa  de  Pequeno  Porte.  Lei  municipal  complementar  03/2009  e  suas  alterações  posteriores.  Conhecimentos  Básicos  em
Auditoria Contábil/Fiscal – conceito de auditoria. Auditoria interna e auditoria independente. Procedimentos de Auditoria. Papéis de
Trabalho. Fraude e erro. Planejamento de Auditoria. Relevância. Risco de Auditoria. Supervisão e controle de qualidade. Avaliação
dos controles internos. Avaliação do sistema contábil. Aplicação de procedimentos de auditoria. Amostragem estatística em auditoria.
Estimativas Contábeis. Relatório circunstanciado. Normas de auditoria independente. Normas de auditoria interna. Conhecimentos
Básicos de Contabilidade Geral – conceito, noções básicas, objeto, finalidade, usuário e funções. Patrimônio: conceito, bens, direitos
e obrigações. Equação patrimonial, origem e aplicação de recursos. Conceitos contábeis básicos: contas, lançamentos, método das
partidas  dobradas.  Balanço  patrimonial:  apresentação  e  composição.  Apresentação  da  demonstração  do  resultado.  Tipos  de
sociedades.

CARGO 202: AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Conhecimentos específicos: Noções  de  Direito  Administrativo:  Atos  Administrativos,  Contratos Administrativos,  Bens  Públicos,
Serviços Públicos,  Licitação, Processo Administrativo Disciplinar e Responsabilidade do Agente Público.  Noções de Protocolo e
Arquivo: organização, métodos de arquivamento. Noções de Administração de Recursos Materiais: introdução à Administração de
Material; conceituação de Material e Patrimônio; as compras nas organizações. Noções de Administração Orçamentária e Financeira.
Noções de Atendimento a Pessoas: Etiqueta organizacional: ética, comportamento, aparência, cuidados no atendimento pessoal e
telefônico. Redação Oficial:  Características  e normas da  Correspondência  Oficial  (formas de  cortesia,  formas e expressões  de
tratamento, vocativos, emprego dos pronomes de tratamento e endereçamento); O Padrão Ofício; Características e definições dos
Atos Oficiais (alvará, ata, certidão, circular, comunicado, decreto, edital, memorando, ofício, portaria e requerimento). Relacionamento
interpessoal.

CARGO 203: AUXILIAR TÉCNICO DE PESSOAL

Conhecimentos específicos: Princípios gerais de administração; Evolução do mercado de trabalho; Conceito sobre trabalho, Salário
e remuneração; Relações trabalhistas; Planejamento estratégico de recursos humanos; Treinamento e desenvolvimento de pessoal;
Avaliação de desempenho; Rotinas trabalhistas; Higiene e segurança do trabalho; Responsabilidade do profissional na área de rela-
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ções humanas. RAIS (Relação Anual de Informações Sociais). Constituição Federal de 1988 e suas alterações - Título III, Capítulo
VII, Seção I (arts. 37 e 38) e Seção II (arts. 39 ao 41). Noções gerais: Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Lei 1.460/96- Estatu-
to dos Funcionários Públicos de Juazeiro- BA.

CARGO 204: CADASTRADOR IMOBILIÁRIO

Conhecimentos  específicos: Análise  e  interpretação  de  relatórios,  boletins  de  coleta  de  informações,  mapas,   projetos
arquitetônicos e de parcelamento do solo; Conhecimento do Software Auto Cad; Noções sobre mapas, escalas (conceito, escala
gráfica/escala numérica), coordenadas geográficas (conceito de latitude, longitude, meridianos e paralelos); Métodos clássicos de
levantamento  para  fins  cadastrais  (conceitos  e  aplicações);  IPTU:  Da  incidência  e  do  fato  gerador,  dos  contribuintes  e  dos
responsáveis, da base de cálculo e das alíquotas, da inscrição no cadastro imobiliário. Código Tributário Municipal. Lei Orgânica
Municipal.

CARGO 205: CADISTA

Conhecimentos específicos: Métodos e técnicas de desenho e projeto de arquitetura (Leitura e interpretação de desenho, utilização
de materiais,  Projeção ortogonal,  Plantas,  Cortes,  Fachadas,  Escalas,  Implantação).  Projeto de criação.  Desenho de interiores.
Perspectivas. Layout. Estudos de revestimentos e fachadas. Aplicabilidade do AutoCAD. Informática aplicada à arquitetura.  Métodos
e técnicas de desenho de projetos complementares. Instalações elétricas, hidrossanitárias e telefonia; Prevenção contra incêndio,
coberturas, fechamentos e revestimentos; Métodos e técnicas de desenho de coberturas metálicas e de madeira, esquadrias, pisos e
revestimentos. Lei Orgânica Municipal. Plano Diretor Municipal. Estatuto da cidade.

CARGO 206: FISCAL DE OBRAS

Conhecimentos específicos: Noções de Direito Administrativo: Conceito, objeto e fontes do Direito Administrativo. Princípios informativos:
expressos  e  implícitos  (art.  37  da  Constituição  Federal  e  art.  2º  da  Lei  nº  9.784/1999).  Administração  Pública  direta  e  indireta;
desconcentração e descentralização; autarquias, autarquias especiais (agências reguladoras e agências executivas), fundações públicas;
empresas  públicas;  sociedades  de  economia  mista;  consórcios  públicos  (art.  241,  Constituição  Federal).  Órgão  público:  conceito,
classificação, competências públicas. Agentes Públicos: classificação; normas constitucionais concernentes aos agentes públicos. Servidor
público:  cargo,  formas  de  provimento,  funções,  atribuições,  concurso  público,  acumulação,  estabilidade,  aposentadoria,  sistema
constitucional de remuneração, responsabilidade, direitos e deveres dos servidores públicos. Atos administrativos: conceitos, requisitos,
elementos, pressupostos, atributos, classificação, cassação, revogação, anulação e convalidação. Vinculação e discricionariedade, ato
administrativo nulo e anulável. Poderes Administrativos: vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e poder de polícia.
Polícia judiciária e Polícia administrativa. Principais setores de atuação da polícia administrativa. Uso e abuso de poder. Licitação (Lei nº
8.666/93): conceito, natureza jurídica, princípios, modalidades, procedimento, dispensa e inexigibilidade.
Conhecimento  da  legislação  sobre  Zoneamento,  Loteamento.  Código  de  Obras  e  Posturas  do  município.  Conhecimentos  de
elaboração de correspondências, protocolos e notas fiscais. Zelo pelo patrimônio público. Noções de controle de estoque de materiais
nas  obras  particulares.  Conhecimento  sobre a  concessão de  habite-se  para moradia  e  funcionamento  de  prédios residenciais,
comerciais e industriais. Noções sobre as normas de vigilância sanitária. Definições, políticas e cuidados éticos da profissão de fiscal.
Noções de IPTU. Noções de ISS. Noções de Processos Administrativos.

CARGO 207: FISCAL DE POSTURA

Conhecimentos específicos: Código de Obras e Posturas do Município de Juazeiro. Noções de Direito Administrativo: Conceito,
objeto e fontes do Direito Administrativo. Princípios informativos: expressos e implícitos (art. 37 da Constituição Federal e art. 2º da Lei nº
9.784/1999).  Administração Pública  direta e indireta;  desconcentração e descentralização;  autarquias,  autarquias  especiais  (agências
reguladoras e agências executivas), fundações públicas; empresas públicas; sociedades de economia mista; consórcios públicos (art. 241,
Constituição  Federal).  Órgão  público:  conceito,  classificação,  competências  públicas.  Agentes  Públicos:  classificação;  normas
constitucionais concernentes aos agentes públicos. Servidor público: cargo, formas de provimento, funções, atribuições, concurso público,
acumulação, estabilidade, aposentadoria,  sistema constitucional  de remuneração,  responsabilidade, direitos e deveres dos servidores
públicos. Atos administrativos: conceitos, requisitos, elementos, pressupostos, atributos, classificação, cassação, revogação, anulação e
convalidação.  Vinculação  e  discricionariedade,  ato  administrativo  nulo  e  anulável.  Poderes  Administrativos:  vinculado,  discricionário,
hierárquico, disciplinar, regulamentar e poder de polícia. Polícia judiciária e Polícia administrativa. Principais setores de atuação da polícia
administrativa.  Uso e abuso de poder.  Licitação (Lei nº 8.666/93):  conceito, natureza jurídica,  princípios,  modalidades, procedimento,
dispensa  e  inexigibilidade.  Responsabilidade  civil  do  Estado.  Improbidade  administrativa.  Lei  Anticorrupção.  Controle  da  atividade
administrativa: controle interno e externo. Controle de mérito e controle de legalidade. Bens públicos. Intervenção na propriedade. Noções
de Direito Constitucional: A Constituição da República Federativa do Brasil.  Direitos e garantias fundamentais. Administração Pública:
disposições gerais. Servidores públicos. Da repartição de competências no plano federativo: União, Estado e Município. Sistema Tributário
Nacional: princípios gerais.

CARGO 208: FISCAL DE TRÂNSITO

Conhecimentos específicos: Noções de Direito Administrativo: Conceito, objeto e fontes do Direito Administrativo. Princípios informativos:
expressos  e  implícitos  (art.  37  da  Constituição  Federal  e  art.  2º  da  Lei  nº  9.784/1999).  Administração  Pública  direta  e  indireta;
desconcentração e descentralização; autarquias, autarquias especiais (agências reguladoras e agências executivas), fundações públicas;
empresas  públicas;  sociedades  de  economia  mista;  consórcios  públicos  (art.  241,  Constituição  Federal).  Órgão  público:  conceito,
classificação, competências públicas. Agentes Públicos: classificação; normas constitucionais concernentes aos agentes públicos. Servidor
público:  cargo,  formas  de  provimento,  funções,  atribuições,  concurso  público,  acumulação,  estabilidade,  aposentadoria,  sistema
constitucional de remuneração, responsabilidade, direitos e deveres dos servidores públicos. Atos administrativos: conceitos, requisitos,
elementos, pressupostos, atributos, classificação, cassação, revogação, anulação e convalidação. Vinculação e discricionariedade, ato
administrativo nulo e anulável. Poderes Administrativos: vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e poder de polícia.
Polícia judiciária e Polícia administrativa. Principais setores de atuação da polícia administrativa. Uso e abuso de poder. Licitação (Lei nº
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8.666/93): conceito, natureza jurídica, princípios, modalidades, procedimento, dispensa e inexigibilidade.
Sistema Nacional de Trânsito: Finalidade; composição; competências. Noções de Direção Defensiva. Educação no Trânsito. Uso
correto do veículo. Normas gerais de circulação e conduta.  Habilitação: requisitos, aprendizagem, exames, permissão para dirigir,
categorias. Noções  de  Primeiros  Socorros; Proteção  ao  Meio  Ambiente;  Cidadania.  Pedestres  e  Condutores  de  Veículos  não
Motorizados. Operação de Fiscalização  e Policiamento  Ostensivo  de  Trânsito.  Veículos.  Condução  de  Escolares. Infrações.
Penalidades e Multas. Medidas administrativas. Processo Administrativo. Crimes de Trânsito. Sinalização. Legislação de Trânsito,
inclusive as Resoluções do CONTRAN, especialmente a Resolução do CONTRAN nº 371 de 10 de dezembro de 2010 e suas
alterações.

CARGO 209: FISCAL DE TRANSPORTE

Conhecimentos específicos: Noções de Direito Administrativo: Conceito, objeto e fontes do Direito Administrativo. Princípios informativos:
expressos  e  implícitos  (art.  37  da  Constituição  Federal  e  art.  2º  da  Lei  nº  9.784/1999).  Administração  Pública  direta  e  indireta;
desconcentração e descentralização; autarquias, autarquias especiais (agências reguladoras e agências executivas), fundações públicas;
empresas  públicas;  sociedades  de  economia  mista;  consórcios  públicos  (art.  241,  Constituição  Federal).  Órgão  público:  conceito,
classificação, competências públicas. Agentes Públicos: classificação; normas constitucionais concernentes aos agentes públicos. Servidor
público:  cargo,  formas  de  provimento,  funções,  atribuições,  concurso  público,  acumulação,  estabilidade,  aposentadoria,  sistema
constitucional de remuneração, responsabilidade, direitos e deveres dos servidores públicos. Atos administrativos: conceitos, requisitos,
elementos, pressupostos, atributos, classificação, cassação, revogação, anulação e convalidação. Vinculação e discricionariedade, ato
administrativo nulo e anulável. Poderes Administrativos: vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e poder de polícia.
Polícia judiciária e Polícia administrativa. Principais setores de atuação da polícia administrativa. Uso e abuso de poder. Licitação (Lei nº
8.666/93): conceito, natureza jurídica, princípios, modalidades, procedimento, dispensa e inexigibilidade.
 Equipamentos e tecnologias utilizados para fiscalização do transporte coletivo urbano. Fiscalização de transporte rodoviário nas
plataformas  da  estação  rodoviária  e  terminais.  Acompanhamento,  monitoramento,  controle  e  fiscalização.  Procedimentos  de
fiscalização do fluxo de usuários e ação em caso de ocorrências de problemas.  Noções de planejamento e gerenciamento de
manutenção de veículos. Conservação e documentação obrigatória atinente à condução do veículo. Segurança Viária. Lei federal nº
12.587, de 3 de janeiro de 2012, com as alterações e atualizações posteriores. Legislação de Trânsito: Código de Trânsito Brasileiro,
Lei n° 9.503, de 23/09/97 e atualizações posteriores. Acessibilidade: finalidade e políticas. Malha rodoviária e qualidade do transporte.
Fiscalização.  Transporte intermunicipal  e  metropolitano.  Sistema Nacional  de Viação:  Lei  nº 12.379/2011.  Resolução n° 160 de
22/04/04 do CONTRAN e atualizações posteriores. Resolução CONTRAN nº 210/2006 (limites de peso e dimensões para veículos
que transitem por vias terrestres e dá outras providências. Segurança do Trabalho: Equipamentos de Proteção Individual (EPIs),
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) e noções de primeiros socorros.

CARGO 210: GUARDA MUNICIPAL

Conhecimentos específicos: Noções de Direito Administrativo: Conceito, objeto e fontes do Direito Administrativo. Princípios informativos:
expressos  e  implícitos  (art.  37  da  Constituição  Federal  e  art.  2º  da  Lei  nº  9.784/1999).  Administração  Pública  direta  e  indireta;
desconcentração e descentralização; autarquias, autarquias especiais (agências reguladoras e agências executivas), fundações públicas;
empresas  públicas;  sociedades  de  economia  mista;  consórcios  públicos  (art.  241,  Constituição  Federal).  Órgão  público:  conceito,
classificação, competências públicas. Agentes Públicos: classificação; normas constitucionais concernentes aos agentes públicos. Servidor
público:  cargo,  formas  de  provimento,  funções,  atribuições,  concurso  público,  acumulação,  estabilidade,  aposentadoria,  sistema
constitucional de remuneração, responsabilidade, direitos e deveres dos servidores públicos. Atos administrativos: conceitos, requisitos,
elementos, pressupostos, atributos, classificação, cassação, revogação, anulação e convalidação. Vinculação e discricionariedade, ato
administrativo nulo e anulável. Poderes Administrativos: vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e poder de polícia.
Polícia judiciária e Polícia administrativa. Principais setores de atuação da polícia administrativa. Uso e abuso de poder. Licitação (Lei nº
8.666/93): conceito, natureza jurídica, princípios, modalidades, procedimento, dispensa e inexigibilidade.
Conhecimento e procedimentos de proteção do patrimônio público, serviços de vigilância de logradouros e instalações públicos, ações de
defesa civil, preservação da segurança e a ordem em prédios públicos, prevenção e combate a incêndios, comunicação radiofônica,
proteção ambiental,  aplicação de  normas de  saúde,  sossego,  higiene,  funcionalidade e  moralidade,  noções de  direito  penal  (crime
consumado e crime tentado, penas privativas de liberdade, legítima defesa, crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, crimes contra a
administração pública). Direitos humanos. Estatuto da criança adolescente. Noções básicas de direito administrativo.

NÍVEL TÉCNICO

CARGO 301: FISCAL DE SANEAMENTO

Conhecimentos específicos: Noções de Direito Administrativo: Conceito, objeto e fontes do Direito Administrativo. Princípios informativos:
expressos  e  implícitos  (art.  37  da  Constituição  Federal  e  art.  2º  da  Lei  nº  9.784/1999).  Administração  Pública  direta  e  indireta;
desconcentração e descentralização; autarquias, autarquias especiais (agências reguladoras e agências executivas), fundações públicas;
empresas  públicas;  sociedades  de  economia  mista;  consórcios  públicos  (art.  241,  Constituição  Federal).  Órgão  público:  conceito,
classificação, competências públicas. Agentes Públicos: classificação; normas constitucionais concernentes aos agentes públicos. Servidor
público:  cargo,  formas  de  provimento,  funções,  atribuições,  concurso  público,  acumulação,  estabilidade,  aposentadoria,  sistema
constitucional de remuneração, responsabilidade, direitos e deveres dos servidores públicos. Atos administrativos: conceitos, requisitos,
elementos, pressupostos, atributos, classificação, cassação, revogação, anulação e convalidação. Vinculação e discricionariedade, ato
administrativo nulo e anulável. Poderes Administrativos: vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e poder de polícia.
Polícia judiciária e Polícia administrativa. Principais setores de atuação da polícia administrativa. Uso e abuso de poder. Licitação (Lei nº
8.666/93): conceito, natureza jurídica, princípios, modalidades, procedimento, dispensa e inexigibilidade.
Vigilância Sanitária.  Saúde Pública.  Saneamento Básico.  Destinação do Lixo Urbano e Lixo Hospitalar.  Código de Posturas do
Município. Epidemiologia - Riscos, Higiene dos Alimentos (controle de qualidade nos estabelecimentos comerciais).
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CARGO 302: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Conhecimentos  específicos: Princípios  fundamentais  de  contabilidade.  Normas  brasileiras  de  contabilidade.  Noções  de
administração pública. Conceitos e tratamento dado às receitas e despesas na contabilidade pública. Estágios da despesa pública.
Classificação institucional, funcional e programática. Escrituração contábil de fatos que afetem o patrimônio de instituições públicas.
Tipos  de  orçamentos  públicos.  Elaboração  e  aprovação de  orçamento.  Execução orçamentária.  Balanços  Públicos:  Financeiro,
Patrimonial  e  Orçamentário.  Demonstração  das  Variações  Patrimoniais.  Operações  contábeis  típicas  de  autarquias  estaduais
(universidades).  Legislação tributária  referente às retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte,  IRRF, Instituto Nacional  de
Seguridade Social, INSS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, COFINS, Programa de Integração Social/Programa
de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PIS/PASEP e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, CSLL, incidente sobre a
prestação de serviços de terceiros. Responsabilidade tributária e retenção de ISS.

CARGO 303: TÉCNICO EM GESTÃO AMBIENTAL

Conhecimentos específicos: Condicionamento, coleta, transporte e tratamento de Resíduos Sólidos, efluentes líquidos e emissões
atmosféricas.  Fundamentos  de  Controle  de  Poluição  Ambiental.  Processos  de  produção  de  indústrias  (químicas,  metalúrgicas,
mecânicas,  de  alimentos,  de  bebidas  etc.).  Processos  de  licenciamento  de  indústrias  (construtoras,  mineração,  agropecuária,
reciclagem, químicas, metalúrgicas, mecânicas de alimentos, de bebidas etc.). Gerenciamento e gestão ambiental. Conservação de
solo e água. Noções de limnologia. Qualidade de águas. Saneamento básico. Ciclagem de nutrientes. Impactos ambientais de obras
civis  de  infraestrutura.  Ecologia.  Agenda  21.  Sistema nacional  de  unidade de  conservação.  Estrutura  dos  sistemas ambientais
(Sisnama) e órgãos de apoio. Comunidades tradicionais. Recursos Hídricos. Fontes alternativas de energia. Legislação ambiental –
Lei Estadual nº 10.431, de 20 de dezembro de 2006 e suas alterações; Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Lei Orgânica
Municipal- Título VI do Meio Ambiente (art. 126 ao 157).

CARGO 304: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Significação de palavras
e expressões. Relações de sinonímia e de antonímia. Ortografia. Acentuação gráfica. Uso da crase. Divisão silábica. Fonética e Fonologia:
som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no
texto. Locuções verbais (perífrases verbais). Funções do que e do se. Formação de palavras. Elementos de comunicação. Sintaxe: relações
sintático-semânticas  estabelecidas  entre  orações,  períodos  ou parágrafos  (período  simples  e  período composto  por  coordenação  e
subordinação). Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Emprego dos sinais de pontuação e
suas funções no texto. Elementos de coesão. Função textual dos vocábulos. Variação linguística.

Raciocínio  Lógico  e  matemático:  Resolução  de  problemas  envolvendo  frações,  conjuntos,  porcentagens,  sequências  (com
números,  com  figuras,  de  palavras).  Raciocínio  lógico-matemático:  proposições,  conectivos,  equivalência  e  implicação  lógica,
argumentos válidos.

Atualidades: Tópicos  atuais  e  relevantes  da  área  da  política,  economia,  sociedade,  educação,  tecnologia,  energia,  relações
internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura.

Conhecimentos  específicos: Instalação,  configuração  e  utilização  de  sistemas  operacionais  Linux,  Windows  XP  e  Vista/7.
Instalação, configuração e utilização de aplicativos Microsoft Office XP, 2003 e 2010 (Word, Excel, PowerPoint e Access) e LibreOffice
3.5  ou  superior.  Instalação,  configuração  e  manutenção  de  infraestrutura  de  rede  local:  cabeamento  estruturado,  wireless,
equipamentos e dispositivos de rede e protocolos de comunicação em redes. Instalação, configuração e utilização de impressoras e
scanners. Manutenção de periféricos e microcomputadores: processadores, barramentos, memórias, placas-mãe, setup, placas de
vídeo, placas de som e placas de rede. Armazenamento e recuperação de dados: discos rígidos SCSI, RAID e hot swap.  Instalação
e montagem de microcomputadores.  Redes de computadores:  tipos,  componentes e tipos de servidores.   Protocolos:  conceitos
básicos, modelo OSI, padrão IEEE 802 e TCP/IP: fundamentos, camadas e endereçamento IP. Protocolos de aplicação: DNS, Telnet,
FTP,  TFTP, SMTP e HTTP.  Cabeamento de rede: cabos,  instalação e conectores.  Redes sem fio:  fundamentos e IEEE 802.1.
Equipamentos  de  redes:  repetidores,  pontes,  switches  e  roteadores.  Arquivos  e  impressoras:  compartilhamento,  instalação  e
acessos.  Administração  de  usuários:  gerenciamento,  usuários  e  grupos,  política  de  segurança  e  configurações  de  segurança.
Conceitos  de internet  e  intranet.  Ferramentas e aplicações de  informática:  navegadores  de internet.  Instalação,  configuração e
utilização de correio eletrônico. Segurança da informação. Cópia de segurança. Vírus: características, métodos de combate, formas
de ataque e nomenclatura.

CARGO 305: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Conhecimentos específicos: Introdução à segurança e saúde do trabalhador.  Órgãos e instituições relacionadas à segurança e à
saúde do trabalhador – siglas e atribuições. Acidentes: conceituação, classificação e custos. Causas dos acidentes: fator pessoal de
insegurança, ato inseguro, condição ambiente de insegurança. Investigação e análise de acidentes. Consequências de acidentes.
Lesões e prejuízos materiais. Agente do acidente e fonte de lesão. Riscos das principais atividades laborais. Legislação de segurança
e saúde do trabalhador:  leis,  portarias,  decretos e normas regulamentadoras.  Órgão de segurança e medicina do trabalho nas
organizações. Códigos e símbolos específicos de Saúde e Segurança no Trabalho. Noções de Primeiros socorros. Proteção contra
incêndio. Fundamentos de segurança e higiene do trabalho. Doenças transmissíveis e doenças ocupacionais. Noções de ergonomia.
Equipamentos de proteção coletiva e individual: tipos, características e recomendações.
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COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, EXCETO AOS CARGOS DE ANALISTA DE SISTEMAS  E AUDITOR FISCAL

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Significação de palavras e
expressões. Relações de sinonímia e de antonímia.  Ortografia. Acentuação gráfica. Uso da crase. Divisão silábica. Fonética e Fonologia:
som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no
texto. Locuções verbais (perífrases verbais). Funções do que e do se. Formação de palavras. Elementos de comunicação. Sintaxe: relações
sintático-semânticas  estabelecidas  entre  orações,  períodos  ou parágrafos  (período  simples  e  período  composto  por  coordenação  e
subordinação). Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Emprego dos sinais de pontuação e suas
funções no texto. Elementos de coesão. Função textual dos vocábulos. Variação linguística.

Informática: Conceitos e fundamentos básicos. Conhecimento e utilização dos principais softwares utilitários (compactadores de arquivos,
chat, clientes de e-mails, reprodutores de vídeo, visualizadores de imagem, antivírus). Identificação e manipulação de arquivos. Backup de
arquivos. Conceitos básicos de Hardware (Placa-mãe, memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs).
Periféricos  de  computadores.  Ambientes  operacionais:  Utilização  dos  sistemas operacionais  Windows  XP Profissional  e  Windows  7.
Conceitos básicos sobre Linux e Software Livre. Utilização dos editores de texto (Microsoft Word e LibreOffice Writer). Utilização dos editores
de planilhas (Microsoft Excel e LibreOffice Calc). Utilização do Microsoft PowerPoint. Utilização e configuração de e-mail no Microsoft Outlook.
Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, busca e pesquisa na Web, Mecanismos de busca na Web, Navegadores de
internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Segurança na Internet, Vírus de computadores, Spyware, Malware, Phishing.
Transferência de arquivos pela internet.

Atualidades: Tópicos atuais e relevantes da área da política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura.

NÍVEL SUPERIOR

CARGO 401: ADVOGADO

Conhecimentos  específicos:  DIREITO ADMINISTRATIVO -  conceito  de  direito  administrativo  e  suas  relações  com as  outras
disciplinas jurídicas. Estrutura administrativa da Administração Pública (conceito; elementos e poderes do estado, organização do
estado e da administração, governo e administração, entidades políticas e administrativas, órgãos e agentes públicos). A atividade
administrativa (conceito de administração, natureza e fins da administração, princípios básicos da administração). Os poderes e
deveres do administrador público (poder-dever de agir, dever de eficiência, dever de probidade, dever de prestar contas). O uso e
abuso do poder (uso do poder, abuso do poder). Poderes Administrativos (distinção entre poderes administrativos e poderes políticos,
poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia, polícia sanitária).
Atos  administrativos  (conceito  e  requisitos  do  ato  administrativo,  atributos  do  ato  administrativo,  classificação  dos  atos
administrativos). Espécies de atos administrativos. Teoria dos motivos determinantes. Invalidação dos atos administrativos. Ideia geral
sobre contrato. Conceito, peculiaridades e interpretação do contrato administrativo. Formalização do contrato administrativo (normas
regedoras do contrato, instrumento e conteúdo do contrato administrativo, cláusulas essenciais ou necessárias, garantias para a
execução do contrato). Execução do contrato administrativo (direitos e obrigações das partes, acompanhamento da execução do
contrato e recebimento do seu objeto, extinção, prorrogação e renovação do contrato). Inexecução, revisão e rescisão do contrato
(inexecução  do  contrato,  causas  justificadoras  da  inexecução  do  contrato,  consequências  da  inexecução,  revisão  do  contrato,
rescisão do contrato, suspensão do contrato). Principais contratos administrativos (contrato de obra pública, contrato de serviço,
contrato de fornecimento,  contrato de concessão, contrato de fornecimento,  contrato de concessão, contrato de gerenciamento,
contrato de gestão, termo de parceria). Consórcios e convênios. Licitação (conceitos, finalidades, princípios e objeto da licitação,
obrigatoriedade, dispensa e inexigibilidade de licitação, procedimento, anulação e revogação da licitação). Modalidades de licitação
(concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão, pregão). Sanções penais referente à contratos administrativos e licitação.
Conceito  e  classificação  dos  serviços  públicos.  Regulamentação  e  controle.  Requisitos  do  Serviço  e  Direitos  do  Usuário.
Competência para prestação de serviço.  Formas e meios de prestação do serviço.  Autarquias (conceito e caracteres,  controle,
privilégios,  autarquias  de  regime  especial,  agências  reguladoras).  Fundações  (considerações  gerais,  caracteres).  Agências
executivas. Empresas estatais ou governamentais (conceito e caracteres, controle, espécies e forma jurídica). Entes de cooperação:
entidades paraestatais (conceito e espécies). Serviços delegados a particulares (serviços concedidos). Serviços permitidos. Serviços
autorizados.  Convênios  e  consórcios  administrativos.  Servidores  públicos.  Classificação  na  constituição.  Regime  jurídico.
Organização do serviço público (organização legal, conselhos de política de administração e remuneração de pessoal, escolas de
governo, cargos e funções, criação, transformação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos, provimento de cargos,
direitos do titular do cargo, acesso a informações privilegiadas,  competência para organizar o serviço público,  observância das
normas constitucionais. Normas constitucionais pertinentes aos servidores (acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos,
concurso,  desinvestidura  de  cargo  ou  emprego  público,  paridade  de  vencimentos,  vedação  de  equiparações  e  vinculações,
acumulação de cargos, empregos e funções públicas, estabilidade, previdência social, sistema de previdência social do servidor,
regime jurídico peculiar,  regras previdenciárias  de  transição,  exercício  de mandatos eletivos,  demissão de vitalícios e estáveis,
reintegração, recondução, reversão, readmissão e aproveitamento, responsabilização civil de servidores, abrangência das normas
constitucionais,  competência  da  justiça  comum.  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.  Deveres  e  direitos  dos  servidores  (deveres,
restrições funcionais, direitos, sistema remuneratório, remuneração, subsídio, vencimentos, vantagens pecuniárias, indenizações).
Responsabilidade  dos  servidores  (responsabilidade  administrativa,  responsabilidade  civil,  responsabilidade  criminal,  meios  de
punição, sequestro e perdimento de bens, enriquecimento ilícito e improbidade administrativa, abuso de autoridade). Domínio público.
Conceito e Classificação dos bens públicos. Administração dos bens públicos. Utilização dos bens públicos. Alienação dos bens
públicos.  Imprescritibilidade,  impenhorabilidade  e  não  oneração  dos  bens  públicos.  Aquisição  de  bens  pela  administração.
Responsabilidade civil da administração (reparação de danos: ação de indenização e ação regressiva). Controle na administração (a
necessidade de controle, conceito de controle, tipos e formas de controle). Responsabilidade fiscal. Controle administrativo (conceito,
meios  de  controle,  processo  administrativo,  modalidades  de  processo  administrativo,  processo  administrativo  disciplinar,  meios
sumários,  sindicância,  verdade  sabida,  termo  de  declarações,  processo  administrativo  tributário).  Controle  legislativo  (conceito,
fiscalização  dos  atos  da  administração).  Controle  judiciário  (conceito,  atos  sujeitos  a  controle  comum,  atos  sujeitos  a  controle
especial, meios de controle judiciário). Administração em juízo (representação em juízo, atuação processual, execução do julgado,
execução  fiscal,  despesas  judiciais,  prescrição,  sequestro  e  perdimento  de  bens).  Organização  administrativa  brasileira  (a
administração  federal,  administração  direta  e  indireta,  os  princípios  fundamentais  da  administração  pública:  planejamento,
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coordenação,  descentralização,  delegação  de  competência,  controle).  DIREITO  CONSTITUCIONAL:  Constituição.  Conceito.
Classificação. A organização do Estado. Poderes e funções. Repartição de competências. A União, os Estados e os Municípios. Suas
atribuições.  Competência  exclusiva,  concorrente  e  residual  para  legislar.  A Administração  Pública.  Princípios  que  a  norteiam.
Servidores Públicos. Ingresso na carreira pública. Direitos e deveres individuais, coletivos, sociais, políticos e nacionalidade. Normas
constitucionais e a hierarquia das leis. A desconstitucionalização, recepção e repristinação. Inconstitucionalidade formal e material,
originária e superveniente. O controle da constitucionalidade das leis. Sistema concentrado e difuso. Ação direta e incidental. Tutela
constitucional das liberdades: mandado de segurança coletivo, habeas corpus, ação popular. Habeas data, mandado de injunção,
ação civil pública, direito de petição. Direitos e garantias constitucionais. Direitos sociais. Interesses individuais, coletivos, difusos e
homogêneos. Poder Judiciário; organização; competência; autonomia. Justiça dos Estados. Orçamento e fiscalização orçamentária e
financeira. Tribunal de Contas. Direitos Sociais e sua efetivação. Normas constitucionais programáticas e princípios constitucionais
vinculantes.  Poder  Legislativo.  Princípios  constitucionais  da  administração  pública:  princípio  da  legalidade,  impessoalidade,
moralidade,  publicidade,  eficiência.  Responsabilidade  do  Estado.  Serviços  Públicos.  Servidores  públicos:  remuneração  dos
servidores. Aspectos da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF): conceitos, limites com pessoal,
limites de endividamento, retornos aos limites, tratamento das receitas e despesas públicas, RREO, RGF entre outros aspectos.
DIREITO CIVIL: Lei: vigência; aplicação da lei no tempo e no espaço; integração e interpretação. Lei de Introdução ao Código Civil.
Pessoas naturais e jurídicas: personalidade; capacidade; direitos de personalidade. Domicílio civil. Fatos e atos jurídicos: negócios
jurídicos; requisitos; defeitos dos negócios jurídicos; modalidades dos negócios jurídicos; forma e prova dos atos jurídicos; nulidade e
anulabilidade  dos  negócios  jurídicos;  atos  ilícitos;  abuso  de  direito;  prescrição  e  decadência.  
PROCESSO CIVIL: Código de Processo Civil (Lei nº 5.869, de 11/01/1973) DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: Da Jurisdição e
da Ação,  das  partes  e  dos  procuradores;  do  Ministério  Público;  dos  Órgãos  Judiciários  e  dos  Auxiliares  da  Justiça;  dos  Atos
Processuais; da Formação, da suspensão e da extinção do processo; do Processo e do Procedimento; do Procedimento Ordinário;
do Processo nos Tribunais; Dos Recursos. DO PROCESSO DE EXECUÇÃO: Da Execução em geral; das diversas Espécies de
Execução; dos Embargos do Devedor; Da execução por Quantia Certa Contra Devedor insolvente; da Remição; da Suspensão da
extinção do Processo de Execução. DO PROCESSO CAUTELAR: Das Medidas Cautelares. DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS:
Dos Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa e Voluntária. Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16/03/2015):
normas fundamentais e aplicação das normas processuais; direito intertemporal, Jurisdição e ação; limites da jurisdição; cooperação
internacional;  competência  interna. Sujeitos  do  processo;  atos  processuais;  teoria  das  nulidades.  Procedimento  comum;  fase
postulatória e fase instrutória. Fase decisória; processos de competência originária dos tribunais. Dos recursos. Da liquidação; do
cumprimento da sentença; da execução em geral; das diversas espécies de execução. Tutela provisória. Procedimentos especiais.
DIREITO DO TRABALHO: Fontes do direito do trabalho e princípios aplicáveis. Direitos constitucionais dos trabalhadores. Relação de
trabalho e relação de emprego. Sujeitos do contrato de trabalho. Contrato individual de trabalho. Alteração, suspensão, interrupção e
rescisão do contrato de trabalho. Aviso prévio.  Estabilidade e garantias provisórias de emprego. Jornada de trabalho e descanso.
Salário mínimo. Férias. Salário e remuneração. FGTS. Segurança e medicina no trabalho. Proteção ao trabalho do menor. Proteção
ao trabalho da mulher. Direito coletivo do trabalho. Direito Processual do Trabalho. Provas, recursos e ação rescisória no processo do
trabalho. Processos de execução. Prescrição e decadência no processo do trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. Rito
sumaríssimo no dissídio  individual.  Comissão prévia  de  conciliação nos  dissídios individuais.  Dissídios  coletivos.  Da Instituição
Sindical. Processo de multas administrativas. NOÇÕES DE DIREITO TRIBUTÁRIO: conceito e classificação. Capacidade tributária.
Domicílio tributário. Crédito tributário: conceito e constituição. Lançamento: conceito e modalidades de lançamento. Hipóteses de
alteração  do  lançamento.  Suspensão  da  exigibilidade  do  crédito  tributário.  Poder  de  tributar  e  competência  tributária.  Sistema
Tributário Nacional. Tributos: conceitos e espécies. Princípios constitucionais tributários. Obrigação tributária: espécies; fato gerador;
sujeito  ativo  e  passivo;  solidariedade;  responsabilidade;  substituição  tributária.  Crédito  Tributário:  constituição,  suspensão  da
exigibilidade  e  extinção;  garantias  e  privilégios.  Pagamento  e  repetição  do  indébito  tributário:  renúncia  de  receitas  tributárias;
imunidade; isenção; outros benefícios fiscais; decadência e prescrição do crédito tributário. Tributos estaduais e municipais, aspectos
gerais.  Legislação  Municipal:  Lei  Orgânica  Municipal.  Código  Tributário  Municipal.  Noções  de  Direito  Civil.  Noções  de  Direito
Comercial- Conceito, classificação, divisão, características. Lei 8.934/ 1994- Dispões sobre o Registro Público de Empresas.

CARGO 402: AUDITOR FISCAL

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Significação de palavras
e expressões. Relações de sinonímia e de antonímia. Ortografia. Acentuação gráfica. Uso da crase. Divisão silábica. Fonética e Fonologia:
som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no
texto. Locuções verbais (perífrases verbais). Funções do que e do se. Formação de palavras. Elementos de comunicação. Sintaxe: relações
sintático-semânticas  estabelecidas  entre  orações,  períodos  ou parágrafos  (período  simples  e  período composto  por  coordenação  e
subordinação). Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Emprego dos sinais de pontuação e
suas funções no texto. Elementos de coesão. Função textual dos vocábulos. Variação linguística.

Raciocínio  Lógico  e  matemático: Resolução  de  problemas  envolvendo  frações,  conjuntos,  porcentagens,  sequências  (com
números,  com  figuras,  de  palavras).  Raciocínio  lógico-matemático:  proposições,  conectivos,  equivalência  e  implicação  lógica,
argumentos válidos.

Atualidades: Tópicos  atuais  e  relevantes  da  área  da  política,  economia,  sociedade,  educação,  tecnologia,  energia,  relações
internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura.

Conhecimentos  específicos:  Direito  Constitucional: Teoria  da  Constituição.  Conceito,  classificação  objeto  e  elementos  da
Constituição. Supremacia da Constituição. O Estado Democrático. Poder Constituinte. Separação de Poderes. Aplicabilidade das
normas constitucionais.  Direitos e garantias fundamentais. Direitos de nacionalidade e direitos políticos.  Direitos Sociais. Ordem
econômica e  financeira.  Organização,  funções,  funcionamento  e competências  dos  Poderes  Legislativo,  Executivo e  Judiciário.
Controle da Constitucionalidade. Sistema Brasileiro de Controle de Constitucionalidade. Inconstitucionalidade face à Lei Orgânica.
Reforma da Constituição. Organização político-administrativa do Estado brasileiro. Defesa do Estado e das instituições democráticas.
Direito  de  propriedade.  Políticas  urbana,  agrícola,  fundiária  e  da  reforma  agrária.  O  Município  na  Constituição  Federal  e  na
Constituição  Estadual.  Princípios  de  organização  e  competências  municipais.  Direito  Administrativo:  Princípios  do  Direito
Administrativo.  Organização administrativa da Administração Pública Direta e Indireta.  Poderes,  deveres e responsabilidade dos
administradores públicos. Poderes Administrativos. Ato administrativo. Bens públicos. Serviços Públicos. Servidores Públicos: direitos
e  deveres.  Regime  Disciplinar  dos  servidores  públicos.  Processo  administrativo:  Lei  Federal  n°  9784  de  1999.  Improbidade
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administrativa: Lei Federal n° 8429 de 1992. O controle de legalidade pelo habeas corpus, mandados de segurança individual e
coletivo, habeas data, mandado de injunção, ação popular e ação civil pública. Direito de petição aos Poderes Públicos. Noções de
Contabilidade: Conceito,  objeto  e  princípios  fundamentais  da  contabilidade.  Fatos  e  lançamentos  contábeis.  Procedimentos
contábeis  básicos  de  escrituração.  Principais  livros  e  documentos  contábeis.  Classificação  de  contas.  Regimes  contábeis:
competência de exercício e de caixa. Apuração do resultado e encerramento do exercício. Demonstrações contábeis e financeiras.
Noções de  Direito Tributário  – conceito e classificação. Capacidade tributária. Domicílio tributário. Crédito tributário: conceito e
constituição.  Lançamento:  conceito  e  modalidades  de  lançamento.  Hipóteses  de  alteração  do  lançamento.  Suspensão  da
exigibilidade  do  crédito  tributário.  Poder  de  tributar  e  competência  tributária.  Sistema Tributário  Nacional.  Tributos:  conceitos  e
espécies. Princípios constitucionais tributários. Obrigação tributária: espécies; fato gerador; sujeito ativo e passivo; solidariedade;
responsabilidade;  substituição  tributária.  Crédito  Tributário:  constituição,  suspensão  da  exigibilidade  e  extinção;  garantias  e
privilégios.  Pagamento  e repetição do indébito  tributário:  renúncia de receitas tributárias;  imunidade;  isenção;  outros benefícios
fiscais; decadência e prescrição do crédito tributário. Tributos estaduais e municipais, aspectos gerais.  Legislação Municipal: Lei
Orgânica  Municipal.  Código Tributário  Municipal.  Noções  de Direito  Civil.  Noções de Direito  Comercial-  Conceito,  classificação,
divisão, características. Lei 8.934/ 1994- Dispões sobre o Registro Público de Empresas.

CARGO 403: ANALISTA DE SISTEMAS

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Significação de palavras
e expressões. Relações de sinonímia e de antonímia. Ortografia. Acentuação gráfica. Uso da crase. Divisão silábica. Fonética e Fonologia:
som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no
texto. Locuções verbais (perífrases verbais). Funções do que e do se. Formação de palavras. Elementos de comunicação. Sintaxe: relações
sintático-semânticas  estabelecidas  entre  orações,  períodos  ou parágrafos  (período  simples  e  período composto  por  coordenação  e
subordinação). Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Emprego dos sinais de pontuação e
suas funções no texto. Elementos de coesão. Função textual dos vocábulos. Variação linguística.

Raciocínio  Lógico  e  matemático: Resolução  de  problemas  envolvendo  frações,  conjuntos,  porcentagens,  sequências  (com
números,  com  figuras,  de  palavras).  Raciocínio  lógico-matemático:  proposições,  conectivos,  equivalência  e  implicação  lógica,
argumentos válidos.

Atualidades: Tópicos  atuais  e  relevantes  da  área  da  política,  economia,  sociedade,  educação,  tecnologia,  energia,  relações
internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura.

Conhecimentos específicos Introdução à Computação: Sistemas de numeração e codificação. Aritmética computacional. Análise da
complexidade de algoritmos: noções básicas. Estruturas De Dados: representação e manipulação de listas, filas, pilhas, árvores e
grafos; métodos de busca e de ordenação elementares. Subprogramação. Passagem de parâmetros. Recursividade. Programação
Estruturada E Orientada A Objetos: conceitos. Linguagem orientada a objetos: Java. Arquitetura de aplicações para o ambiente WEB.
Relações Inter modulares:  acoplamento e coesão. UML: conceitos e fundamentos;  diagramas de classes, de casos de uso, de
sequência, de atividades, de estados, de componentes: virtualização, ITIH e COBIT. Gerência De Projetos: estudo de viabilidade
técnica  e econômica,  análise de  risco,  métricas para  estimativas de prazo  e custo;  pontos  por  função.  Visão conceitual  sobre
ferramentas Case. Engenharia De Software: Modelo de Entidades e Relacionamentos. Modelo Relacional Normalizado, primeira,
segunda  e  terceira  formas  normais.  Ciclo  de  vida  e  desenvolvimento  de  um  software-produto.  Modelos  de  desenvolvimento.
Conceitos de qualidade de software. Análise e técnicas de levantamento de requisitos. Técnicas e estratégias de validação. Banco De
Dados:  conceitos básicos:  banco de dados,  esquema,  tabelas,  campos, registros,  índices,  relacionamentos,  transação,  triggers,
stored procedures,  tipos de bancos de dados. Oracle PL/SQL 11g:  SQL no PL/SQL: DML em PL/SQL, controle de transações,
consultas e subconsultas; Bancos de dados distribuídos. Arquitetura OLAP. Gerência De Configuração E Mudanças: conceitos e
fundamentos; Controle de Versões. Testes De Software: fundamentos de técnicas e estratégias. Sistemas Operacionais: Windows
Server’s, Windows XP ou superior, Linux. Sistemas de arquivos: diretórios e direitos de acesso, compartilhamento e segurança,
integridade, interrupções: conceito de interrupção, tipos e tratamento.  Gerenciamento de memória: organização, administração e
hierarquia de memória,  sistemas mono e multiprogramados, memória virtual.  Escalonamento de discos: políticas de otimização,
considerações  sobre  desempenho.  Interoperação  de  sistemas  operacionais.  Sistemas  Distribuídos:  Servidor  de  aplicação
Jboss.Redes De Computadores: Conceitos básicos. Protocolos. Modelo OSI, TCP/IP: camadas, endereçamento IP. Cabeamento:
meios de transmissão,  tipos.  A arquitetura Ethernet.  Equipamentos de redes:  hubs,  switches,  roteadores.  Segurança de  redes.
Serviços, Proxy, Firewall, DNS, SMTP, IMAP, VPN, HTTP e FTP.

CARGO 404: ARQUITETO

Conhecimentos específicos: Conhecimentos gerais de Arquitetura e Urbanismo. Projeto de arquitetura: etapas de elaboração do
projeto. Representação gráfica em arquitetura. Estudos de viabilidade técnico-financeiro. Acompanhamento e gerenciamento de orça-
mento, materiais e serviços de obras. Gestão de Projetos. Coordenação de projetos complementares de arquitetura. Técnicas cons-
trutivas tradicionais e modernas. Práticas projetuais para a preservação, conservação, restauração, reconstrução, reabilitação e reuti-
lização de edificações, conjuntos e cidades. Legislação urbanística e ambiental. Normas técnicas. Urbanismo: origens e definição do
desenho urbano. Métodos e técnicas de desenho de projeto urbano. Noções de sistemas cartográficos e de geoprocessamento. Es-
truturas e ordenação do espaço edificado na paisagem urbana. Estatuto da cidade- Lei 10.257/2001.Plano Diretor Municipal. Lei
10.098/2000 e suas alterações- Dispõe sobre a os critérios básicos para acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida. NBR
9050- Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

CARGO 405: ASSISTENTE SOCIAL

Conhecimentos específicos: Serviço Social na contemporaneidade: Debate teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo
do Serviço Social e as respostas profissionais aos desafios de hoje; Condicionantes, conhecimentos, demandas e exigências para o
trabalho do serviço social em empresas; O serviço social e a saúde do trabalhador diante das mudanças na produção, organização e
gestão do trabalho. História da política social: O mundo do trabalho na era da reestruturação produtiva e da mundialização do capital.
A  família  e  o  serviço  social.  Administração  e  planejamento  em  serviço  social:  Atuação  do  assistente  social  em  equipes
interprofissionais e interdisciplinares; Assessoria, consultoria e serviço social;  Saúde mental, transtornos mentais e o cuidado na
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família;  Responsabilidade social  das  empresas;  Gestão  em saúde e segurança;  Gestão  de  responsabilidade social.  Conceitos,
referenciais  normativos e indicadores.  Pesquisa social.  Elaboração de projetos,  métodos e  técnicas qualitativas e quantitativas.
Planejamento de planos, programas e projetos sociais. Avaliação de programas sociais. Lei 8.069/90- Dispões sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente. Lei 8.742/93- Dispõe sobre a Organização da Assistência Social. Lei 8.842/1994- Dispõe sobre a Política
Nacional do Idoso. SUAS- Sistema Único de Assistência Social. Constituição Federal de 1988- Título VIII da Ordem Social.

CARGO 406: ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Conhecimentos  específicos: Administração  agrícola.  Organização  e  operação  das  atividades  agrícolas.  Planejamento  e
desenvolvimento  das  atividades  agrícolas.  Edafologia.  Gênese,  morfologia  e  classificação  de  solos.  Capacidade  de  uso  e
conservação de solos.  Fertilidade de solos,  fertilizantes  e  corretivos.  Agrometeorologia.  Recursos  naturais  renováveis.  Grandes
culturas anuais e perenes. Horticultura. Fruticultura. Silvicultura. Parques e jardins. Recursos naturais renováveis. Desenvolvimento
agrícola  sustentado.  Sistemas  agrossilvopastoris.  Tecnologia  de  sementes.  Fitossanidade.  Fitopatologia.  Entomologia  agrícola.
Ciência  de  plantas  daninhas.  Manejo  integrado  de  doenças,  pragas  e  plantas  daninhas.  Mecanização  agrícola.  Máquinas  e
implementos agrícolas. Implementos para tração animal. Manejo da água. Hidrologia e hidráulica aplicadas à agricultura. Irrigação e
drenagem para fins agrícolas. Geoprocessamento. Geoposicionamento. Cartografia. Construções e energia rural. Construções rurais
e suas instalações complementares. Fontes de energia nas atividades agropecuárias. Sociologia e desenvolvimento rural. Economia
e crédito rural. Extensão rural. Zootecnia. Agrostologia. Produção animal. Nutrição animal. Tecnologia de alimentos. Transformação
de  alimentos.  Conservação  de  alimentos.  Secagem,  beneficiamento  e  armazenamento  de  sementes  e  grãos.  Topografia  –
levantamentos planialtimétricos.

CARGO 407: ENGENHEIRO CIVIL

Conhecimentos específicos: Materiais de construção civil: Classificação, propriedades gerais e normalização, Materiais cerâmicos,
Aço para concreto armado e protendido. Polímeros. Agregados. Aglomerantes não-hidráulicos (aéreos) e hidráulicos. Concreto. Arga-
massas. Tecnologias das construções. Terraplanagens. Canteiros de obras. Locações de obras. Sistemas de formas para as funda-
ções e elementos da superestrutura (pilares, vigas e lajes). Fundações superficiais e profundas. Lajes. Telhados com telhas cerâmi-
cas, telhas de fibrocimento e telhas metálicas. Isolantes térmicos para lajes e alvenaria. Impermeabilizações. Sistemas hidráulicos
prediais. Projetos de instalações prediais hidráulicas, sanitárias e de águas pluviais. Materiais e equipamentos. Instalações de pre-
venção e combate ao incêndio. Instalações de esgoto sanitário e de águas pluviais. Instalações prediais elétricas e telefônicas. Insta-
lações elétricas de iluminação de interiores e exteriores. Simbologia, lançamento de pontos, divisão de circuitos, quadro de cargas,
proteção e condução, tubulação e fiação e entrada de energia. Proteção das instalações elétrica arquitetônicas. Luminotécnica. Ilumi-
nação incandescente, fluorescente e a vapor de mercúrio. Calculo de iluminação. Instalações telefônicas, para motriz e SPDA (para-
raios). Projetos elétrico e telefônico. Informáticas (programas de softwares básicos para uso em escritório e AutoCAD). Analise estáti -
ca e dinâmica de observações. Noções de testes de hipóteses. Compra na Administração Pública. Licitações e contratos. Princípios
básicos da licitação. Definições do objeto a ser licitado. Planejamentos das compras. Controles e cronogramas. Conhecimento e pro-
cedimentos de construção de estradas de rodagem, vias públicas, obras de abastecimento de água, drenagem, irrigação e sanea-
mento urbano e rural, processos de aprovação de projetos, qualidade e segurança de obras, vistorias, perícias, avaliações, arbitra-
mentos e laudos técnicos, normas e documentação técnica, processos licitatórios de obras e serviços de engenharia, infração a nor-
mas e posturas municipais, desmembramentos, loteamentos, abertura de ruas; noções de estruturas, saneamento e meio ambiente
(redes de esgoto, estação de tratamento de esgoto, lagoas de estabilização, abastecimento de água, limpeza urbana - acondiciona-
mento, coleta, transporte, destinação final do lixo), poluição do meio ambiente, arquitetura e urbanismo, mecanismo dos solos, mate-
riais de construção, técnicas de construção, organização de canteiro de obras, solos. Planejamento, Orçamentação e Controle de
Projetos e Obras. Patologia na Construção Civil. Plano Diretor Municipal. Lei 10.098/2000 e suas alterações- Dispõe sobre a os crité-
rios básicos para acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida. NBR 9050- Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços
e equipamentos urbanos. Estatuto da cidade- Lei 10.257/2001.

CARGO 408: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Conhecimentos específicos: Projeto Luminotécnico. Instalação elétrica de edifícios de uso coletivo: distribuição de circuitos, quadro
de distribuição, prumadas, dimensionamentos de circuitos e infraestruturas. Instalações telefônicas prediais: distribuição de pontos,
distribuidor geral, centrais e cabeamento. Instalações complementares: para-raios, antena coletiva, alarmes antirroubos e anti-incên-
dio. Distribuição de energia elétrica: principais configurações, subestação e redes de distribuição. Instalação elétrica industrial: subes-
tações, aterramento, SPDA, sistema elétrico de potência, principais dispositivos, dimensionamentos, proteção, seletividade, instru-
mentação e controle. Correção de fator de potência: capacitores, configuração de bancos de capacitores, dimensionamento. Cálculo
diferencial e integral: geometria analítica; álgebra linear; métodos numéricos; física geral; estatística e probabilidade. Circuitos Elétri-
cos: corrente contínua, alternada, monofásicos e trifásicos, circuitos RL, RC e RLC, análise de circuitos no tempo e na frequência.
Máquinas elétricas: máquinas de Corrente Alternada e Contínua, máquinas síncronas e assíncronas, princípio de funcionamento, aci-
onamento de máquinas elétricas, seleção. Conversão Eletromecânica de Energia. Potências ativa, reativa e aparente. Medidas Elétri-
cas: sistema internacional de unidades (SI); instrumentos de medição de corrente, tensão, potência e energia elétrica; transformado-
res para instrumentos (TCs e TPs); transdutores elétricos e instrumentação industrial; exatidão, precisão e erro de medidas, instru-
mentos de medição de corrente, tensão e potência, medição de isolamento e resistência de terra, multímetros e osciloscópios. Legis-
lação profissional. Resolução normativa ANEEL 414, de nove de setembro de 2010, da Aneel. Normas Brasileiras: Instalações elétri-
cas de baixa tensão (ABNT NBR 5410:2004), Instalações elétricas de média tensão (ABNT NBR 14039:2005). Norma Regulamenta-
dora de Segurança em Instalações e serviços de eletricidade - NR10. Conhecimento de Segurança e Saúde no Trabalho; Primeiros
socorros; Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva – EPI’s e EPC’s. Noções sobre o programa federal Luz para Todos.

CARGO 409: ENGENHEIRO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Conhecimentos específicos: Introdução à segurança e saúde do trabalhador. Órgãos e instituições relacionadas à segurança e à
saúde do trabalhador – siglas e atribuições. Acidente do trabalho. Legislação de segurança e saúde do trabalhador: leis, portarias,
decretos e normas regulamentadoras. Órgão de segurança e medicina do trabalho nas organizações. Códigos e símbolos específicos
de Saúde e Segurança no Trabalho. Primeiros socorros. Proteção contra incêndio. Higiene Ocupacional. Definição, classificação dos
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agentes  ambientais,  objetivo  da  Higiene Ocupacional.  Agentes  físicos.  Ruído:  conceitos  e  parâmetros  básicos,  efeitos  sobre  o
organismo, instrumentos de medição, limite de tolerância, adição de níveis de Ruído, Subtração de níveis de ruído, avaliação do
ruído, medidas de controle. Ultrassom e infrassom. Vibração: parâmetros utilizados na avaliação de vibração, critério legal, vibração
de corpo inteiro, vibração localizada, instrumentos de medição, procedimentos de avaliação, medidas de controle. Calor: conceitos e
parâmetros básicos, efeitos no organismo humano, instrumentos de medição, limite de tolerância, avaliação ocupacional ao calor,
medidas de controle. Radiação ionizante: limite de tolerância, avaliação quantitativa, medidas de controle. Radiações não ionizantes:
radiações  ultravioletas,  radiação  infravermelha,  radiação  micro-ondas  e  radiofrequência,  laser.  Agentes  químicos.  Conceitos,
definições e classificação. Parâmetros utilizados nas avaliações de particulados e gases e vapores, poeira e outros particulados.
Gases e vapores. Estratégia de avaliação de agentes químicos. Tipos de amostragem. Medidas de controle. Programa de Proteção
Respiratória. Equipamentos de Proteção Respiratória. Seleção de respiradores. Agentes biológicos. Considerações gerais. Limites de
tolerância. Métodos de coleta de agentes biológicos. Medidas de controle. Respiradores contra os bacilos da tuberculose, antraz e o
vírus da SARS. Doenças transmissíveis  e  doenças  ocupacionais.  Noções de ergonomia.  Equipamentos de proteção coletiva  e
individual: tipos, características e recomendações.

CARGO 410: ENGENHEIRO FLORESTAL

Conhecimentos específicos: Ecologia florestal: caracterização ambiental, ecossistemas marginais, sucessão ecológica, análise de
vegetação, recuperação de áreas degradadas. Mecanização e exploração florestal: equipamentos de exploração florestal, exploração
de baixo impacto, planejamento da exploração, estradas e ramais de exploração, elaboração de projetos técnicos de exploração flo-
restal. Proteção florestal: incêndios – causas, efeitos e prevenção; combate a incêndios florestais, técnicas de conservação do solo,
manejo em solos de várzea e terra firme para fins conservacionistas, erosão, práticas conservacionistas. Inventário florestal: planeja-
mento de inventários florestais. Implantação, condução e manejo de povoamentos florestais: sementes e viveiros florestais; plantio –
preparo de área, espaçamento, adubação, desbaste, limpeza, desrama; ordenamento florestal – rotação, cortes e planejamento de
desbastes. Silvicultura tropical: classificação dos sistemas silviculturas, tratamentos silviculturas aplicados à regeneração natural, pla-
nejamento da regeneração de povoamentos florestais. Sistemas agroflorestais: tipos de sistemas, espécies recomendadas para siste-
mas agroflorestais, utilização de culturas intercalares como base do sistema, importância para a pequena propriedade. Manejo de flo-
restas tropicais: estágio atual do manejo florestal, princípios básicos do manejo de florestas tropicais, estudo de diversidade, utiliza-
ção das florestas secundárias, as normas e regulamentos dos planos de manejo. Política e legislação agrária: aspectos socioeconô-
micos e ambientais, políticas e administração pública de ambiente, política de desenvolvimento florestal, instrumentos para gestão
ambiental, zoneamento ambiental, avaliação de impacto ambiental. Elaboração e avaliação de projetos: seleção de projetos para in-
vestimento, elaboração e conteúdo básico de projetos, projetos de florestamento e (ou) reflorestamento, análise de projetos – proje-
tos de estudos ambientais. Comunicação rural, métodos e meios de Extensão Rural, História da extensão rural brasileira. Legislação
ambiental – Lei Estadual nº 10.431, de 20 de dezembro de 2006 e suas alterações; Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.
Lei Orgânica Municipal- Título VI do Meio Ambiente (art. 126 ao 157).

CARGO 411: PSICÓLOGO

Conhecimentos específicos: Política de Saúde Mental: Reforma psiquiátrica no Brasil, nova lógica assistencial em saúde mental:
superação do modelo asilar, processo de trabalho nos serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico, reabilitação psicossocial, clínica
da subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico, interdisciplinaridade; garantia dos direitos de cidadania aos portadores de so-
frimento psíquico; Urgência e emergência em saúde mental, a atenção à crise e os serviços psicossociais; Inserção dos Centros  de
Atenção Psicossocial - CAPS no contexto político de redemocratização do país e nas lutas pela revisão dos marcos conceituais das
formas de atenção e de financiamento das ações de saúde mental; Bases legais de sustentação para o credenciamento e financia-
mento dos CAPS pelo SUS; características e estratégias de atuação dos CAPS, Residências Terapêuticas, projeto terapêutico singu-
lar, acolhimento, clínica ampliada e matriciamento; Visitas domiciliares e outras formas de busca do paciente, atenção à família; Os
modelos de atenção e o fazer dos psicólogos; Campo e núcleo na área da psicologia, Desafios para o fortalecimento da psicologia no
SUS: a produção referente à formação e à inserção profissional; Fundamentos da psicopatologia geral; Teorias e técnicas psicote-
rápicas; Teorias da personalidade; Assistência integral às pessoas em situação de risco: violência contra a criança, adolescente, mu-
lher e idoso; Envelhecimento e subjetividade; Teoria das neuroses, psicoses, perversões e seus desdobramentos; Clínica das neuro-
ses e das psicoses Fundamentos básicos das intervenções grupais; Grupo operativo: conceito e panorama teórico, fenômenos do
grupo, singularidades das relações grupais, enquadramento, metodologia, intervenções e manejo; Psicodinâmica do trabalho; Psico-
logia na saúde do trabalhador; Álcool, tabagismo, crack, outras drogas e redução de danos; Projeto Terapêutico Singular, Apoio Ma-
tricial, Clínica Ampliada; Elaboração de parecer e laudo psicológico; Registro de documentos: Prontuários e pareceres.
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