
Informação Ambulatorial do SUS; SIOPS – Sistema de  Informação do Orçamento Público em 

Saúde; SCNES – Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde. 

 

 Sistema Único de Saúde 

Instrumentos  de  gestão  do  SUS  (PS,  PAS,  RAG).    Sistema  Único  de  Saúde:  legislação, 

organização, financiamento, atribuições e responsabilidades dos níveis de governo e controle 

social.    Pacto  Interfederativo  e  Comissões  Intergestores.    Planejamento,  programação  e 

métodos de avaliação e controle em saúde.  Regulação, controle, avaliação e auditoria do SUS.  

Política Nacional de Urgência e Emergência.  Política Nacional de Medicamentos.  Participação 

complementar no SUS.    Judicialização da Saúde.   Legislação do SUS: Lei n° 8.080/90 e Lei n° 

8.142/90 (Sistema Único de Saúde); Decreto nº 7.508/2012; Constituição Federal (do art. 196 

ao art. 200); Lei Complementar nº 141/2012; Política Nacional de Saúde, no que concerne ao 

Pacto pela Saúde (Portarias MS nº 399/06 e 699/06). 

 

CARGO: Analista ‐ Área de Controle Externo / ESPECIALIDADE: Ciências Contábeis 

 

 Administração Financeira e Orçamentária 

Funções do Governo. Falhas de mercado e produção de bens públicos. Políticas econômicas 

governamentais  (alocativa,  distributiva  e  estabilizadora).    Federalismo  Fiscal.    Orçamento 

Público: conceitos e princípios. Orçamento público no Brasil. Ciclo orçamentário: elaboração 

da proposta, discussão, votação e aprovação da  lei de orçamento. Execução orçamentária e 

financeira:  estágios  e  execução  da  despesa  pública  e  da  receita  pública.  Programação  de 

desembolso e mecanismos  retificadores do orçamento. Orçamento‐Programa. Planejamento 

no  Orçamento‐Programa.  Orçamento  na  Constituição  de  1988:  LDO,  LOA  e  PPA.    Plano 

Plurianual  (PPA):  estrutura,  base  legal,  objetivos,  conteúdo,  tipos  de  programas.  Lei  de 

Diretrizes Orçamentárias  (LDO): objetivos, Anexos de Metas Fiscais, Anexos de Riscos Fiscais, 

critérios  para  limitação  de  empenho.  Conceituação  e  classificação  da  receita  pública. 

Classificação orçamentária da receita pública por categoria econômica no Brasil. Classificação 

dos  gastos  públicos  segundo  a  finalidade,  natureza  e  agente  (classificação  funcional  e 

econômica). Tipos de créditos orçamentários. Contas dos balanços orçamentário, financeiro e 

patrimonial. Lei Complementar Federal nº 101/2000. Lei Estadual nº 287/1979. 

 

 Contabilidade Geral 

Contabilidade Geral: conceito, objeto, finalidade. Patrimônio: ativo, passivo e situação  líquida 

(patrimônio  líquido).  Formas  societárias  empresariais:  conceitos.  Equação  fundamental 

patrimonial.  Conceitos  de  Capital  (social,  próprio,  de  terceiros,  realizado,  a  realizar  e 



autorizado). Diferença  entre  capital  e  patrimônio.  Fatos  Contábeis  e  alterações  na  situação 

líquida. Princípios fundamentais de contabilidade (Resolução CFC nº 750, de 31.12.93 alterada 

pela Resolução CFC n.º  1282, de  02.06.10). Contas:  conceito,  teorias,  elementos  essenciais, 

funções  e  funcionamento,  plano  de  contas.  Contas  patrimoniais  e  de  resultado.  Regimes 

contábeis:  caixa  e  competência.  Escrituração:  lançamentos,  elementos,  composição  e 

fórmulas.  Principais  livros  e  documentos  fiscais  e  comerciais.  Mercadorias:  Inventários 

periódicos e  Inventários permanentes de estoques. Sistemas de avaliação de estoques: PEPS, 

UEPS  e  Média  Ponderada.  Provisões  em  geral:  conceitos  e  contabilização.  Depreciação, 

Amortização e Exaustão: conceitos e contabilização. Elaboração de Balancetes de verificação. 

Demonstrações  financeiras  (Lei  Federal  nº  6.404/76  e  alterações  posteriores). Apuração  do 

resultado de encerramento do exercício e sua distribuição. Estruturação da Demonstração de 

Resultados do Exercício. Levantamento do Balanço Patrimonial. 

 

 Contabilidade Pública 

Contabilidade  Pública:  conceito,  objeto  e  campo  de  aplicação.  Atribuições  econômicas  do 

Estado:  funções  alocativa,  distributiva  e  estabilizadora.  Sistemas  Contábeis:  orçamentário, 

financeiro,  patrimonial  e  compensação.  Regimes  contábeis:  regime  de  caixa,  regime  de 

competência  e  regime misto.  Plano  de  Contas:  características  fundamentais  e  função  das 

contas. Escrituração  contábil:  lançamentos de abertura do exercício  financeiro,  lançamentos 

rotineiros  durante  o  exercício  financeiro  (arrecadação  das  receitas  correntes  e  de  capital, 

arrecadação da receita de dívida ativa, realização das despesas correntes e de capital, restos a 

pagar, operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, inscrição de dívida ativa 

tributária  e  não  tributária,  incorporação  de  bens  por  doações  recebidas,  incorporação  de 

heranças vacantes, reconhecimento da valorização de bens, baixa por cancelamento de dívidas 

passivas de créditos fiscais inscritos de bens móveis e imóveis, diminuição de dívidas por baixa 

da  taxa  cambial,  registro  da  depreciação  acumulada  de  bens móveis  e  imóveis,  registro  da 

exaustão  de minas  e  florestas,  registro  de  inscrição  de  dívidas  passivas  por  encampação, 

registro da correção monetária cambial, restituições a pagar; cauções recebidas e devolvidas, 

fianças  recebidas  e  devolvidas  e  consignações  em  folha  de  pagamento)  e  lançamentos  de 

encerramento  do  exercício  financeiro.  Demonstrativos:  balancetes,  balanço  orçamentário, 

balanço  financeiro, balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária e Relatório da Gestão Fiscal –  conceitos, elaboração e 

apuração do  resultado orçamentário,  financeiro e patrimonial. Nova Visão da Contabilidade 

Pública:  Interpretação  dos  Princípios  de  Contabilidade  sob  a  perspectiva  do  Setor  Público 

(Apêndice  II  da  Resolução  CFC  nº  750/1993,  aprovado  pela  Resolução  CFC  nº  1.111/2007, 



alterada pela Resolução CFC nº 1.367/2011); Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada ao 

Setor  Público  (NBCT  16.1  a NBCT  16.11,  aprovadas por Resoluções do Conselho  Federal  de 

Contabilidade); Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público ‐ MCASP (STN) ‐ 4ª edição 

aprovada pela Portaria STN nº 406/2011  (Parte  I  ‐ Procedimentos Contábeis Orçamentários, 

Parte  II  ‐  Procedimentos  Contábeis  Patrimoniais,  Parte  III  ‐  Procedimentos  Contábeis 

Específicos, Parte  IV  ‐ Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e Parte V  ‐ Demonstrações 

Contábeis Aplicadas ao Setor Público). 

 

 Legislação Especial Contábil 

Sanções aplicáveis por atos de  improbidade praticados por agentes públicos  ‐ Lei Federal nº 

8.429/1992.  Crimes  de  responsabilidade  fiscal  ‐  Lei  Federal  nº  10.028/2000.  Crimes  de 

responsabilidade ‐ Lei Federal nº 1.079/1950 e Decreto‐Lei Federal nº 201/1967. Crimes contra 

a  ordem  tributária  ‐  Lei  Federal  nº  8.137/1990.  Crimes  e  sanções  penais  na  licitação  ‐  Lei 

Federal nº 8.666/1993. 

 

CARGO: Analista ‐ Área de Controle Externo / ESPECIALIDADE: Controle Externo 

 

 Administração Financeira e Orçamentária 

Funções do Governo. Falhas de mercado e produção de bens públicos. Políticas econômicas 

governamentais  (alocativa,  distributiva  e  estabilizadora).    Federalismo  Fiscal.    Orçamento 

Público: conceitos e princípios. Orçamento público no Brasil. Ciclo orçamentário: elaboração 

da proposta, discussão, votação e aprovação da  lei de orçamento. Execução orçamentária e 

financeira:  estágios  e  execução  da  despesa  pública  e  da  receita  pública.  Programação  de 

desembolso e mecanismos  retificadores do orçamento. Orçamento‐Programa. Planejamento 

no  Orçamento‐Programa.  Orçamento  na  Constituição  de  1988:  LDO,  LOA  e  PPA.    Plano 

Plurianual  (PPA):  estrutura,  base  legal,  objetivos,  conteúdo,  tipos  de  programas.  Lei  de 

Diretrizes Orçamentárias  (LDO): objetivos, Anexos de Metas Fiscais, Anexos de Riscos Fiscais, 

critérios  para  limitação  de  empenho.  Conceituação  e  classificação  da  receita  pública. 

Classificação orçamentária da receita pública por categoria econômica no Brasil. Classificação 

dos  gastos  públicos  segundo  a  finalidade,  natureza  e  agente  (classificação  funcional  e 

econômica). Tipos de créditos orçamentários. Contas dos balanços orçamentário, financeiro e 

patrimonial. Lei Complementar Federal nº 101/2000. Lei Estadual nº 287/1979. 

 

 Auditoria Governamental 



Auditoria interna e externa: papéis. Governança no setor público: papel e importância. Manual 

de Auditoria Governamental do TCE‐RJ. Procedimentos em processos de tomadas e prestações 

de contas. 

 

 Contabilidade Geral 

Contabilidade Geral: conceito, objeto, finalidade. Patrimônio: ativo, passivo e situação  líquida 

(patrimônio  líquido).  Formas  societárias  empresariais:  conceitos.  Equação  fundamental 

patrimonial.  Conceitos  de  Capital  (social,  próprio,  de  terceiros,  realizado,  a  realizar  e 

autorizado). Diferença  entre Capital  e  Patrimônio.  Fatos Contábeis  e  alterações na  situação 

líquida. Princípios fundamentais de contabilidade (Resolução CFC nº 750, de 31.12.93, alterada 

pela Resolução CFC nº  1.282, de  02.06.10). Contas:  conceito,  teorias,  elementos  essenciais, 

funções  e  funcionamento,  plano  de  contas.  Contas  patrimoniais  e  de  resultado.  Regimes 

contábeis:  conceitos  de  regime  de  caixa  e  regime  de  competência.  Noções  gerais  de 

escrituração:  lançamentos,  elementos  e  composição.  Noções  de  sistemas  de  avaliação  de 

estoques. Provisões em geral: conceitos. Depreciação, Amortização e Exaustão: conceitos. 

 

 Contabilidade Pública 

Contabilidade  Pública:  conceito,  objeto  e  campo  de  aplicação.  Atribuições  econômicas  do 

Estado:  funções  alocativa,  distributiva  e  estabilizadora.  Sistemas  Contábeis:  orçamentário, 

financeiro,  patrimonial  e  compensação.  Regimes  contábeis:  regime  de  caixa,  regime  de 

competência  e  regime  misto.  Noções  gerais  sobre  Plano  de  Contas:  características 

fundamentais e  função das  contas. Noções  gerais de Escrituração Contábil:  lançamentos de 

abertura  do  exercício  financeiro,  lançamentos  rotineiros  durante  o  exercício  financeiro  e 

lançamentos de  encerramento  do  exercício  financeiro. Demonstrativos: balancetes,  balanço 

orçamentário,  balanço  financeiro,  balanço  patrimonial,  demonstração  das  variações 

patrimoniais,  Relatório  Resumido  da  Execução Orçamentária  e  Relatório  da Gestão  Fiscal  – 

conceitos  e  apuração  do  resultado  orçamentário,  financeiro  e  patrimonial.  Nova  Visão  da 

Contabilidade  Pública:  Interpretação  dos  Princípios  de  Contabilidade  sob  a  perspectiva  do 

Setor Público  (Apêndice  II da Resolução CFC nº 750/1993,  aprovado pela Resolução CFC nº 

1.111/2007, alterada pela Resolução CFC nº 1.367/2011); Noções gerais das Normas Brasileiras 

de  Contabilidade  aplicada  ao  Setor  Público  (NBCT  16.1  a  NBCT  16.11,  aprovadas  por 

Resoluções  do  Conselho  Federal  de  Contabilidade).  Noções  gerais  de  análise  das 

demonstrações  públicas:  Balanço  Orçamentário,  Balanço  Financeiro,  Balanço  Patrimonial. 

Demonstração das Variações Patrimoniais. 

 

 Direito Administrativo 



Ato administrativo. Improbidade administrativa ‐ Lei n° 8.429/1992. Controle da administração 

pública:  controle  administrativo;  controle  legislativo  e  controle  judiciário.  Licitações  e 

contratos da Administração Pública ‐ Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores. Pregão: Lei n° 

10.520/2002. Agentes  administrativos.  Processo  administrativo:  conceito,  princípios,  fases  e 

modalidades.  Poderes  da  administração:  vinculado;  discricionário;  hierárquico;  disciplinar; 

regulamentar; poder de polícia: conceito, finalidade e condições de validade. Princípios básicos 

da  administração.  Responsabilização  do  agente  público:  desvio  de  finalidade,  abuso  de 

autoridade,  abuso  de  poder,  excesso  de  poder,  enriquecimento  ilícito  e  sanções 

administrativas.  Serviços  públicos:  conceito;  classificação;  regulamentação;  formas; 

competência  de  prestação;  concessão;  autorização  dos  serviços  públicos;  Contratos  de 

concessão de  serviços públicos. Organização  administrativa:  administração direta e  indireta, 

centralizada  e  descentralizada  –  Decreto‐Lei  nº  200/1967  (artigos  6º  ao  18  e  68  ao  93). 

Desapropriação:  bens  suscetíveis  de  desapropriação;  competência  para  decretá‐la; 

desapropriação judicial por necessidade ou utilidade pública; indenização e seu conceito legal; 

caducidade da desapropriação; imissão na posse do imóvel desapropriado. Terceiro setor: OS e 

OSCIP. Parcerias Público‐Privadas. Consórcios Públicos. 

 

 Administração Pública 

Estado,  origens  e  funções. Os  três  poderes  e  a  teoria  da  separação  harmônica.  Formas  de 

Estado e formas de governo. As reformas administrativas e a redefinição do papel do Estado; 

reforma do  serviço civil  (mérito,  flexibilidade e  responsabilização) e  reforma do aparelho do 

Estado. A estrutura do aparelho público brasileiro: administração direta e  indireta. Agências 

Reguladoras  e  Executivas.  Processos  participativos  de  gestão  pública:  conselhos  de  gestão, 

orçamento  participativo,  parceria  entre  governo  e  sociedade.  Governo  eletrônico: 

transparência  da  administração  publica;  controle  social  e  cidadania;  accountability.  

Responsabilidade  fiscal.  Lei  Complementar  nº  101/2000.    Excelência  nos  serviços  públicos: 

gestão  por  resultados  na  produção  de  serviços  públicos.  Relações  institucionais:  conselhos, 

organizações  sociais, organização da  sociedade  civil de  interesse publico  (OSCIP);  convênios, 

cooperação técnica, subvenções e consórcios. As políticas públicas no Estado brasileiro: saúde 

pública,  educação  pública,  descentralização  e  democracia,  participação  e  controle  social, 

cidadania e equidade social. Planejamento e avaliação nas políticas públicas.  

 

 

 

 

 



CARGO: Analista ‐ Área de Controle Externo / ESPECIALIDADE: Direito 

 

 Direito Administrativo 

Ato  administrativo:  conceito;  requisitos;  atributos;  classificação;  espécies;  invalidação; 

anulação; revogação; prescrição;  improbidade administrativa ‐ Lei n° 8.429/1992. Controle da 

administração  pública:  controle  administrativo;  controle  legislativo  e  controle  judiciário. 

Licitações e contratos da Administração Pública  ‐ Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores. 

Pregão: Lei n° 10.520/2002. Agentes administrativos: investidura; exercício; direitos e deveres 

dos servidores públicos; regimes  jurídicos; Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Rio de 

Janeiro.  Processo  administrativo:  conceito,  princípios,  fases  e  modalidades.  Poderes  da 

administração:  vinculado;  discricionário;  hierárquico;  disciplinar;  regulamentar;  o  poder  de 

polícia:  conceito,  finalidade  e  condições  de  validade.  Princípios  básicos  da  administração. 

Responsabilização  do  agente  público:  desvio  de  finalidade,  abuso  de  autoridade,  abuso  de 

poder, excesso de poder, enriquecimento  ilícito e sanções administrativas. Serviços públicos: 

conceito;  classificação;  regulamentação;  formas;  competência  de  prestação;  concessão; 

autorização dos  serviços públicos; Contratos de concessão de  serviços públicos. Organização 

administrativa: administração direta e indireta, centralizada e descentralizada – Decreto‐Lei nº 

200/1967 (artigos 6º ao 18 e 68 ao 93). Desapropriação: bens suscetíveis de desapropriação; 

competência  para  decretá‐la;  desapropriação  judicial  por  necessidade  ou  utilidade  pública; 

indenização e seu conceito  legal; caducidade da desapropriação;  imissão na posse do  imóvel 

desapropriado. Terceiro setor: OS e OSCIP. Parcerias Público‐Privadas. Consórcios Públicos. 

 

 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.  Bens  públicos.  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.  Teoria  Geral  das  Obrigações.  Responsabilidade  civil: 

responsabilidade solidária e subsidiária. 

 

•  Direito Constitucional 

Constituição:  conceito; objeto;  classificações;  supremacia da Constituição; aplicabilidade das 

normas  constitucionais;  interpretação  das  normas  constitucionais.  Dos  princípios 

fundamentais:  dos  direitos  e  garantias  fundamentais;  dos  direitos  e  deveres  individuais  e 

coletivos;  dos  direitos  políticos.  Da  organização  do  Estado:  da  organização  político‐



administrativa; da União; dos estados federados; dos municípios; da  intervenção no estado e 

no  município.  Da  administração  pública:  disposições  gerais;  dos  servidores  públicos.  Da 

organização  dos  poderes:  do  Poder  Legislativo:  processo  legislativo,  fiscalização  contábil, 

financeira  e  orçamentária;  Tribunais  de  Contas;  do  Poder  Executivo:  atribuições  e 

responsabilidades  do  presidente  da  República;  do  Poder  Judiciário:  disposições  gerais;  o 

Supremo Tribunal Federal; os Tribunais Superiores, Tribunais e  Juízes Estaduais e do Distrito 

Federal e Territórios. As  funções essenciais à  justiça: do Ministério Público e da Advocacia e 

Defensoria Públicas. Do controle da constitucionalidade: sistemas difuso e concentrado. 

 

•  Direito Financeiro 

Do  Sistema  Financeiro  Nacional.  Orçamento:  conceito,  princípios  constitucionais 

orçamentários,  regime  constitucional.  Instrumentos  orçamentários:  Plano  Plurianual,  Lei  de 

Diretrizes  Orçamentárias  e  Lei  Orçamentária  Anual.  Créditos  adicionais.  Normas  gerais  de 

direito financeiro: Lei Federal nº 4.320/64 e alterações. Receita Pública: conceito;  ingressos e 

receitas;  classificação;  repartição  das  receitas  tributárias.  Despesa  Pública:  conceito; 

classificação;  fases  da  despesa  pública.  Crédito  público:  conceito;  empréstimos  públicos: 

classificação;  fases;  condições;  garantias;  amortização  e  conversão.  Dívida  Pública.  Lei  de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000 e alterações): execução orçamentária 

e limites de despesas públicas. Operações de crédito. Restos a pagar. 

 

 Direito Penal 

A  norma  penal.  Aplicação  da  lei  penal.  Delito.  Antijuridicidade.  Culpabilidade.  Extinção  da 

punibilidade.  Código  Penal:  crimes  contra  a  fé  pública,  contra  a  administração  pública,  de 

abuso de autoridade, contra as finanças públicas e contra a ordem tributária. Crimes previstos 

na lei geral de licitações. Crimes de responsabilidade. Crime de responsabilidade fiscal. 

 

•  Direito Previdenciário 

Seguridade  Social  na  Constituição.  Regimes  previdenciários.  Princípios  Constitucionais  da 

Previdência Social. Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores públicos. Contagem 

recíproca.  Compensação  entre  os  regimes.  Lei  Federal  nº  9.717/1998  e  alterações. Normas 

constitucionais e  legais atinentes a  inativações e pensões dos militares e servidores públicos 

civis. Emendas Constitucionais nº 20/1998, 41/2003 e 47/2005; regras de transição. Lei Federal 

nº 10.887/2004. Legislação Previdenciária do Estado do Rio de Janeiro. 

 

•  Direito Processual Civil 



Processo  e  procedimento;  Princípios  Constitucionais  do  Processo  Civil;  Atos  judiciais: 

despachos,  decisões  interlocutórias  e  sentenças;  Controle  judicial  dos  atos  administrativos: 

Ação  civil pública,  ação popular, mandado de  segurança  e mandado de  segurança  coletivo. 

Teoria geral dos recursos. 

 

 Direito Tributário 

Poder  de  tributar  e  competência  tributária;  Sistema  Tributário  Nacional;  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 em espécie. 

   

CARGO: Analista ‐ Área de Controle Externo / ESPECIALIDADE: Engenharia Civil 

 

 Análise, controle e acompanhamento de obras e serviços 

Orçamento e composição de custos,  levantamento de quantitativos, planejamento e controle 

físico‐financeiro.  Fiscalização  e  acompanhamento  da  aplicação  de  recursos  (vistorias, 

medições,  emissão  de  faturas,  cálculos  de  reajustamento,  controle  de materiais). Análise  e 

interpretação de documentação  técnica  (editais, contratos, aditivos contratuais, cadernos de 

encargos, projetos, cronograma, diário de obras, etc.). Análise orçamentária: composição de 

custos  unitários,  produtividade  e  equipamentos,  quantificação  de  materiais  e  serviços, 

planilhas de orçamento: sintético e analítico, curva ABC de serviços e de insumos, cronogramas 

físico  e  físico‐financeiro,  benefícios  e  despesas  indiretas  (BDI),  encargos  sociais.  Sistema  de 

Custos  da  EMOP,  SCO  da  FGV,  SICRO  do  DNIT  (SICRO)  e  SINAPI  da  Caixa  Econômica  – 

metodologia e conceitos, composição de custos, produtividade e equipamentos. Matemática 

financeira:  rendas  uniformes  e  variáveis,  planos  de  amortização  de  empréstimos  e 

financiamentos,  cálculo  financeiro  em  contexto  inflacionário,  avaliação  de  alternativas  de 

investimentos em economia estável e em ambiente inflacionário, taxa de retorno, taxa interna 

de  retorno.  Redação  de  relatórios,  laudos  e  pareceres  técnicos.  Normatização  técnica  de 

projetos  de  engenharia.  Legislação  referente  ao  exercício  profissional  do  Engenheiro  Civil; 

Responsabilidade  Civil  e  Criminal  em Obras  de  Engenharia  e  Conhecimentos  legais  sobre  o 

enquadramento dos responsáveis. Elaboração de contratos e licitações de obras e serviços de 

engenharia. Legislação aplicável a contratos e licitações de obras e serviços de engenharia. 

 

 Avaliação 



Avaliação de imóveis urbanos e rurais com o uso de tratamento científico segundo a legislação 

e normas vigentes (NBR 14653, partes 1, 2, 3 e 4).  Vistoria e elaboração de laudos. 

 

 Limpeza Pública 

Coleta  de  resíduos  sólidos  urbanos  e  rurais,  resíduos  hospitalares,  da  construção  civil. 

Destinação  e  disposição  final,  aterro  sanitário,  aterro  controlado,  tratamento,  reciclagem. 

Limpeza urbana: varrição, capina, roçagem, poda de árvores, limpeza de córregos e bueiros e 

remoções especiais. 

 

 Obras de Edificações 

Fundamentos  de  projetos  de  obras  civis:  arquitetônicos,  estruturais  (concreto  armado, 

concreto  protendido;  estruturas  metálicas),  de  instalações  elétricas  e  hidrossanitárias,  de 

telefonia,  de  prevenção  a  incêndio,  de  fundações  –  inclusive  análise  de  sondagens. 

Fundamentos  de  projetos  especiais:  ar‐condicionado,  exaustão/ventilação,  elevadores, 

esteiras/escadas  rolantes.  Especificações  de  materiais  e  serviços.  Técnicas  construtivas. 

Controle tecnológico de concreto. Ensaios técnicos. Tipos e finalidades. 

 

 Obras Rodoviárias e de Pavimentação 

Análise de  relatório de sondagens. Fundamentos de projetos:  terraplanagem, pavimentação, 

drenagem,  meio‐ambiente,  sinalização,  obras  de  arte  especiais,  correntes  e  obras 

complementares.  Materiais:  características  físicas  e  aplicações.  Ensaios  técnicos,  tipos  e 

finalidades. Legislação ambiental. Conservação e manutenção de rodovias, conforme normas 

da ABNT, do DER‐RJ e do DNIT. 

 

 Obras Hídricas 

Obras  de  saneamento:  abastecimento  d’água  –  capacitação,  adução,  tratamento  (ETAs), 

recalque,  reservação,  distribuição;  coleta  e  tratamento  de  esgoto  (ETEs,  lagoas  de 

estabilização,  fossas sépticas); canalização de cursos d’água, aspectos construtivos. Obras de 

molhes, diques, canais e de proteção de margens de rios; aspectos construtivos. 

 

CARGO: Analista ‐ Área de Controle Externo / ESPECIALIDADE: Tecnologia da Informação 

 

 Auditoria em TI 

Processo  de  auditoria  de  TI:  Organização  da  função  de  auditoria  de  TI;  Análise  de  riscos; 

Controles  internos;  Objetivos  de  internos  de  controle  e  aplicados  a  TI;  Procedimentos  de 

controle  gerais  e  aplicados  a  TI;  Execução  de  auditoria  de  TI;  Programas  de  auditoria; 



Metodologia de auditoria; Detecção de fraudes; Materialidade e risco de auditoria; Técnicas de 

avaliação de riscos; Objetivos de auditoria; Testes substantivo e de conformidade; Evidência; 

Entrevista  e  observação  do  desempenho  de  atividades; Amostragem;  Técnicas  de  auditoria 

assistida  por  computador;  Comunicação  dos  resultados  de  auditoria  Documentação  de 

auditoria.  Auditoria  de  aquisições  de  bens  e  serviços  de  TI:  Aspectos  relevantes  da  fase 

interna; Projeto básico e estudos preliminares; Indicação de marca e padronização; Dispensa e 

inexigibilidade; Adjudicação por  item, por grupo e global; Terceirização de serviços; Aspectos 

relevantes  da  fase  externa;  Impugnações  e  questionamentos;  Análise  de  documentação; 

Análise de propostas técnicas; Solicitação e análise de amostras; Recursos; Aspectos relevantes 

da elaboração de contratos; Elementos obrigatórios; Pagamento de serviços – esforço versus 

produto; Condições para recebimento e aceite; Cláusulas de nível de serviço (SLA); Penalidades 

e  sanções  administrativas;  Aspectos  relevantes  da  fiscalização  de  contratos;  O  papel  do 

fiscalizador do contrato; O papel do preposto da contratada; Acompanhamento da execução 

contratual; Registro e notificação de irregularidades; Recebimento e aceite de bens e serviços. 

 

 Desenvolvimento de Sistemas 

Desenvolvimento de sistemas utilizando o Net Framework nas linguagens C# e VB.Net: Classes, 

Interfaces, Structures, Enums, Collections, Garbage Collection, Exception Handling. Aplicações 

Web: ASP, ASP.NET. Interoperabilidade de sistemas: SOA e Web Services; Padrões XML, XSLT, 

UDDI, WSDL e Soap. Segurança no desenvolvimento: práticas de programação segura e revisão 

de  código;  controles  e  testes  de  segurança  para  aplicações  web;  controles  e  testes  de 

segurança para Web Services. Bancos de dados: conceitos básicos; noções de administração; 

topologia  típica de ambientes  com alta disponibilidade e escalabilidade;   balanceamento de 

carga,  fail‐over e  replicação de estado;  técnicas de análise de desempenho e otimização de 

consultas. Sistemas de  suporte a decisão e gestão de conteúdo: arquitetura e aplicações de 

data  warehousing,  ETL  e  Olap;  técnicas  de  modelagem  e  otimização  de  bases  de  dados 

multidimensionais. Portais corporativos: arquitetura da informação, portlets e RSS. 

 

 Engenharia de Software 

Engenharia  de  requisitos.  Conceitos  básicos.  Técnicas  de  elicitação  de  requisitos. 

Gerenciamento de requisitos. Especificação de requisitos. Técnicas de validação de requisitos. 

Prototipação.    Engenharia  de  usabilidade.  Conceitos  básicos  e  aplicações.  Critérios, 

recomendações e guias de estilo. Análise de requisitos de usabilidade. Métodos para avaliação 

de  usabilidade.    Engenharia  de  software.  Ciclo  de  vida  do  software.  Metodologias  de 

desenvolvimento  de  software.  Processo  unificado:  disciplinas,  fases,  papéis  e  atividades. 

Metodologias  ágeis. Métricas  e  estimativas  de  software. Qualidade  de  software.   Análise  e 



projeto orientados a objetos. UML 2.2: visão geral, modelos e diagramas. Padrões de projeto. 

Arquitetura em três camadas. Arquitetura orientada a serviços.  Análise por pontos de função. 

Conceitos básicos e aplicações. Contagem em projetos de desenvolvimento:  IFPUG e Nesma. 

Contagem em projetos de manutenção: IFPUG, Nesma e uso de deflatores. 

 

 Gestão e Governança de TI 

Gestão de segurança da informação. Normas NBR ISO/IEC 27001 e 27002.  Gestão de riscos e 

continuidade de negócio. Normas NBR ISO/IEC 15999 e 27005.   Gerenciamento de projetos – 

PMBOK 4ª edição. Projetos e a organização. Escritórios de projetos: modelos e características. 

Processos, grupos de processos e áreas de conhecimento.   Gerenciamento de serviços –  ITIL 

v3.  Conceitos  básicos  e  objetivos.  Processos  e  funções  de  estratégia,  desenho,  transição  e 

operação de serviços.  Governança de TI – COBIT 4.1. Conceitos básicos e objetivos. Requisitos 

da  informação.  Recursos  de  tecnologia  da  informação.  Domínios,  processos  e  objetivos  de 

controle.  Qualidade  de  software  –  CMMI  1.2.  Conceitos  básicos  e  objetivos.  Disciplinas  e 

formas  de  representação.  Níveis  de  capacidade  e  maturidade.  Processos  e  categorias  de 

processos. 

 

 Infraestrutura de TI 

Redes de  computadores. Endereçamento e protocolos da  família TCP/IP. Gerenciamento de 

redes  TCP/IP:  Arquitetura  de  gerenciamento,  SMI,  SNMP  e MIB.  Redes  de  longa  distância: 

MPLS. Redes sem fio: padrões 802.11, protocolos 802.1x, EAP, WEP, WPA e WPA2. Segurança 

em redes de computadores: prevenção e tratamento de incidentes; Dispositivos de segurança: 

firewalls, IDS, IPS, proxies, NAT e VPN; Tipos de ataques: spoofing, flood, DoS, DDoS, phishing; 

Malwares:  vírus  de  computador,  cavalo  de  tróia,  adware,  spyware,  backdoors,  keylogger, 

worms.  Criptografia.  Conceitos  básicos  e  aplicações;  Protocolos  criptográficos;  Criptografia 

simétrica  e  assimétrica;  Principais  algoritmos;  Assinatura  e  certificação  digital.    Sistemas 

operacionais  Windows  e  Linux;  Conceitos  básicos;  Noções  de  administração;  Serviços  de 

diretório:  Active  Directory  e  LDAP;  Interoperabilidade.  Cloud  Computing;  Virtualização. 

Servidores de aplicação JEE: Conceitos básicos; Noções de administração; Topologia típica de 

ambientes  com  alta  disponibilidade  e  escalabilidade;  Balanceamento  de  carga,  fail‐over  e 

replicação  de  estado;  Técnicas  para  detecção  de  problemas  e  otimização  de  desempenho. 

Tecnologias  e  arquitetura  de  Datacenter:  Conceitos  básicos;  Serviços  de  armazenamento, 

padrões  de  disco  e  de  interfaces;  RAID;  Tecnologias  de  armazenamento  DAS,  NAS  e  SAN; 

Tecnologias de backup; Deduplicação; ILM – Information Lifecycle Management. 

 



CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 

CARGO: Analista ‐ Área Organizacional / ESPECIALIDADE: Todas 

 

•  Língua Portuguesa 

Elementos  de  construção  do  texto  e  seu  sentido:  gênero  do  texto  (literário  e  não‐literário; 

narrativo,  descritivo  e  argumentativo);  interpretação  e  organização  interna.    Semântica: 

sentido  e  emprego  dos  vocábulos;  campos  semânticos;  emprego  de  tempos  e modos  dos 

verbos  em  português.    Morfologia:  reconhecimento,  emprego  e  sentido  das  classes 

gramaticais; processos de  formação de palavras; mecanismos de  flexão dos nomes e verbos.  

Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de coordenação e subordinação; 

concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de 

colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual.  Ortografia.  Acentuação 

gráfica.  Emprego do sinal indicativo de crase.  Pontuação.  Estilística: figuras de linguagem. 

 

•  Noções de Direito 

Constituição: princípios  fundamentais. Da aplicabilidade das normas  constitucionais: normas 

de  eficácia  plena,  contida  e  limitada;  normas  programáticas.  Dos  direitos  e  garantias 

fundamentais: dos direitos e deveres  individuais e coletivos; dos direitos sociais; dos direitos 

de  nacionalidade;  dos  direitos  políticos.  Da  organização  político‐administrativa:  das 

competências da União, Estados e Municípios. Da Administração Pública: disposições gerais; 

dos  servidores  públicos.  Da  organização  dos  poderes:  Do  Poder  Legislativo:  da  fiscalização 

contábil,  financeira  e  orçamentária.  Ato  administrativo.  Improbidade  administrativa:  Lei  n° 

8.429/1992.  Controle  da  administração  pública.  Bens  públicos.  Licitações  e  contratos  da 

Administração  Pública:  Lei  nº  8.666/1993.  Pregão:  Lei  n°  10.520/2002.  Agentes 

administrativos:  investidura;  exercício;  direitos  e  deveres  dos  servidores  públicos;  regimes 

jurídicos.  Processo  administrativo.  Poderes  da  administração:  vinculado;  discricionário; 

hierárquico; disciplinar; regulamentar; o poder de polícia. Princípios básicos da administração. 

Responsabilidade  civil  da  administração.  Serviços  públicos:  conceito;  classificação; 

regulamentação;  formas;  competência  de  prestação;  concessão;  autorização  dos  serviços 

públicos.  Organização  administrativa:  administração  direta  e  indireta,  centralizada  e 

descentralizada. 

 

 Legislação Básica (aplicável ao TCE‐RJ) 

Constituição  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro.    Lei  Federal  nº  4.320/1964.    Lei  Complementar 

Estadual  nº  63/1990  e  suas  alterações.    Lei  Estadual  nº  4.787/2006  e  suas  alterações.    Lei 



Estadual  nº  5.260/2008  e  suas  alterações.    Decreto‐Lei  Estadual  nº  220/1975.    Decreto 

Estadual nº 2.479/1979. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

CARGO: Analista ‐ Área Organizacional / ESPECIALIDADE: Ciências Contábeis 

 

•  Administração Financeira e Orçamentária 

Funções do Governo. Falhas de mercado e produção de bens públicos. Políticas econômicas 

governamentais  (alocativa,  distributiva  e  estabilizadora).    Federalismo  Fiscal.    Orçamento 

Público: conceitos e princípios. Orçamento público no Brasil. Ciclo orçamentário: elaboração 

da proposta, discussão, votação e aprovação da  lei de orçamento. Execução orçamentária e 

financeira:  estágios  e  execução  da  despesa  pública  e  da  receita  pública.  Programação  de 

desembolso e mecanismos  retificadores do orçamento. Orçamento‐Programa. Planejamento 

no  Orçamento‐Programa.  Orçamento  na  Constituição  de  1988:  LDO,  LOA  e  PPA.    Plano 

Plurianual  (PPA):  estrutura,  base  legal,  objetivos,  conteúdo,  tipos  de  programas.  Lei  de 

Diretrizes Orçamentárias  (LDO): objetivos, Anexos de Metas Fiscais, Anexos de Riscos Fiscais, 

critérios  para  limitação  de  empenho.  Conceituação  e  classificação  da  receita  pública. 

Classificação orçamentária da receita pública por categoria econômica no Brasil. Classificação 

dos  gastos  públicos  segundo  a  finalidade,  natureza  e  agente  (classificação  funcional  e 

econômica). Tipos de créditos orçamentários. Contas dos balanços orçamentário, financeiro e 

patrimonial. Lei Complementar Federal nº 101/2000. Lei Estadual nº 287/1979. 

 

•  Contabilidade Geral 

Contabilidade Geral: conceito, objeto, finalidade. Patrimônio: ativo, passivo e situação  líquida 

(patrimônio  líquido).  Formas  societárias  empresariais:  conceitos.  Equação  fundamental 

patrimonial.  Conceitos  de  Capital  (social,  próprio,  de  terceiros,  realizado,  a  realizar  e 

autorizado). Diferença  entre Capital  e  Patrimônio.  Fatos Contábeis  e  alterações na  situação 

líquida. Princípios fundamentais de contabilidade (Resolução CFC nº 750, de 31.12.93, alterada 

pela Resolução CFC nº  1.282, de  02.06.10). Contas:  conceito,  teorias,  elementos  essenciais, 

funções  e  funcionamento,  plano  de  contas.  Contas  patrimoniais  e  de  resultado.  Regimes 

contábeis:  conceitos  de  regime  de  caixa  e  regime  de  competência.  Noções  gerais  de 

escrituração:  lançamentos,  elementos  e  composição.  Noções  de  sistemas  de  avaliação  de 

estoques. Provisões em geral: conceitos. Depreciação, Amortização e Exaustão: conceitos. 

 

•  Contabilidade Pública 



Contabilidade  Pública:  conceito,  objeto  e  campo  de  aplicação.  Atribuições  econômicas  do 

Estado:  funções  alocativa,  distributiva  e  estabilizadora.  Sistemas  Contábeis:  orçamentário, 

financeiro,  patrimonial  e  compensação.  Regimes  contábeis:  regime  de  caixa,  regime  de 

competência  e  regime  misto.  Noções  gerais  sobre  Plano  de  Contas:  características 

fundamentais e  função das  contas. Noções  gerais de Escrituração Contábil:  lançamentos de 

abertura  do  exercício  financeiro,  lançamentos  rotineiros  durante  o  exercício  financeiro  e 

lançamentos de  encerramento  do  exercício  financeiro. Demonstrativos: balancetes,  balanço 

orçamentário,  balanço  financeiro,  balanço  patrimonial,  demonstração  das  variações 

patrimoniais,  Relatório  Resumido  da  Execução Orçamentária  e  Relatório  da Gestão  Fiscal  – 

conceitos  e  apuração  do  resultado  orçamentário,  financeiro  e  patrimonial.  Nova  Visão  da 

Contabilidade  Pública:  Interpretação  dos  Princípios  de  Contabilidade  sob  a  perspectiva  do 

Setor Público  (Apêndice  II da Resolução CFC nº 750/1993,  aprovado pela Resolução CFC nº 

1.111/2007, alterada pela Resolução CFC nº 1.367/2011); Noções gerais das Normas Brasileiras 

de  Contabilidade  aplicada  ao  Setor  Público  (NBCT  16.1  a  NBCT  16.11,  aprovadas  por 

Resoluções  do  Conselho  Federal  de  Contabilidade).  Noções  gerais  de  análise  das 

demonstrações  públicas:  Balanço  Orçamentário,  Balanço  Financeiro,  Balanço  Patrimonial. 

Demonstração das Variações Patrimoniais. 

 

CARGO: Analista ‐ Área Organizacional / ESPECIALIDADE: Engenharia Civil 

 

 Engenharia Civil 

Orçamento e composição de custos,  levantamento de quantitativos, planejamento e controle 

físico‐financeiro.  Fiscalização  e  acompanhamento  da  aplicação  de  recursos  (vistorias, 

medições,  emissão  de  faturas,  cálculos  de  reajustamento,  controle  de materiais). Análise  e 

interpretação de documentação  técnica  (editais, contratos, aditivos contratuais, cadernos de 

encargos, projetos, cronograma, diário de obras, etc.). Análise orçamentária: composição de 

custos  unitários,  produtividade  e  equipamentos,  quantificação  de  materiais  e  serviços, 

planilhas de orçamento: sintético e analítico, curva ABC de serviços e de insumos, cronogramas 

físico e  físico‐financeiro, benefícios e despesas  indiretas  (BDI), encargos  sociais.   Estruturas: 

resolução  de  estruturas  isostáticas  e  hiperestáticas  (reações  de  apoio,  esforços,  linhas  de 

estado e de  influência); dimensionamento e verificação de estabilidade de peças de madeira, 

metálicas e de concreto armado e protendido; resistência dos materiais. Geologia aplicada à 

Engenharia  Civil,  Fundações  e  Obras  de  Terra:  propriedades  e  classificação  dos  solos, 

movimentos de água no solo, distribuição de pressões no solo, empuxos de terra, exploração 

do  subsolo,  sondagem;  barragens  de  terra;  fundações  superficiais  e  profundas  (estudos  de 

viabilidade e dimensionamento).Hidráulica, Hidrologia e Saneamento Básico: escoamento em 



condutos  forçados  e  com  superfície  livre  (canais),  ciclo  hidrológico,  recursos  hídricos 

superficiais e subterrâneos, hidrogramas, vazões de enchente, dimensionamento de obras de 

drenagem rodoviária, sistemas de drenagem pluvial. Materiais de Construção, Tecnologia das 

Construções  e  Planejamento  e  Controle  de  Obras.  Segurança  e  Manutenção  de 

Edificações.Engenharia  Legal.  Conservação  de  Energia.  Noções  de  Segurança  do  Trabalho. 

Legislação Ambiental  aplicada  a  Engenharia. Normas  Técnicas,  fases  do  projeto,  escolha  do 

traçado,  projeto  geométrico,  topografia,  desapropriação,  terraplanagem,  drenagem,  obras 

complementares, sinalização e segurança viária. Pavimentação: Terminologia dos pavimentos: 

definições,  conceitos,  objetivos,  classificação  dos  pavimentos,  estrutura  dos  pavimentos 

rígidos  e  flexíveis;  Dimensionamento  de  pavimento  flexível:  índice,  suporte,  número 

equivalente  do  eixo  padrão  (N),  métodos  utilizados;  Drenagem  dos  revestimentos  dos 

pavimentos;  Análise  de  estruturas:  Ensaios  de  estruturas  ou  elementos  estruturais  sob 

carregamentos estáticos e dinâmicos. Ensaios de vigas, pilares e placas de concreto armado, 

aço e madeira. Análise do comportamento de vigas à flexão e ao cisalhamento.Verificação de 

pilares  à  compressão  concêntrica  e  excêntrica.  Análise  de  placas  à  flexão.  Experimental: 

Ensaios de modelos reduzidos de treliças planas e espaciais, vigas, pilares e placas de concreto 

armado,  aço  e  madeira  sob  carregamentos  estáticos  e  dinâmicos;  Vistoria  e  emissão  de 

parecer.   Limpeza Pública: Coleta de resíduos sólidos urbanos e rurais, resíduos hospitalares, 

da  construção  civil.  Destinação  e  disposição  final,  aterro  sanitário,  aterro  controlado, 

tratamento, reciclagem. Limpeza urbana: varrição, capina, roçagem, poda de árvores, limpeza 

de córregos e bueiros e remoções especiais. 

 

CARGO: Analista ‐ Área Organizacional / ESPECIALIDADE: Organizacional 

 

•  Administração Financeira e Orçamentária 

Funções do Governo. Falhas de mercado e produção de bens públicos. Políticas econômicas 

governamentais  (alocativa,  distributiva  e  estabilizadora).    Federalismo  Fiscal.    Orçamento 

Público: conceitos e princípios. Orçamento público no Brasil. Ciclo orçamentário: elaboração 

da proposta, discussão, votação e aprovação da  lei de orçamento. Execução orçamentária e 

financeira:  estágios  e  execução  da  despesa  pública  e  da  receita  pública.  Programação  de 

desembolso e mecanismos  retificadores do orçamento. Orçamento‐Programa. Planejamento 

no  Orçamento‐Programa.  Orçamento  na  Constituição  de  1988:  LDO,  LOA  e  PPA.    Plano 

Plurianual  (PPA):  estrutura,  base  legal,  objetivos,  conteúdo,  tipos  de  programas.  Lei  de 

Diretrizes Orçamentárias  (LDO): objetivos, Anexos de Metas Fiscais, Anexos de Riscos Fiscais, 

critérios  para  limitação  de  empenho.  Conceituação  e  classificação  da  receita  pública. 

Classificação orçamentária da receita pública por categoria econômica no Brasil. Classificação 



dos  gastos  públicos  segundo  a  finalidade,  natureza  e  agente  (classificação  funcional  e 

econômica). Tipos de créditos orçamentários. Contas dos balanços orçamentário, financeiro e 

patrimonial. Lei Complementar Federal nº 101/2000. Lei Estadual nº 287/1979. 

 

 Conhecimentos sobre Organizações 

Caracterização das organizações. Mudança organizacional.  

 

 Gestão da Estratégia 

O  ciclo  do  planejamento  (PDCA). Balanced  Scorecard  (BSC). Gerenciamento  pelas Diretrizes 

(GPD).  Referencial  Estratégico  das  Organizações.  Análise  de  ambiente  interno  e  externo. 

Ferramentas  de  análise  de  ambiente:  análise  swot,  análise  de  cenários,  matriz  GUT. 

Indicadores  de  desempenho.  Tipos  de  indicadores.  Variáveis  componentes  dos  indicadores. 

Avaliação  da Gestão  Pública  –  Programa Nacional  de Gestão  Pública  e Desburocratização  – 

Ciclo 2007. Critérios de avaliação da gestão pública. Sistema de pontuação.  

 

 Gestão de Processos  

Conceito de processo de  trabalho. Alinhamento de processos e estratégias. Mapeamento de 

processos.  Levantamento  de  atividades  e  normas.  Adequação  organizacional  com  base  na 

gestão  por  processos.  Identificação  e  adequação  das  competências  requeridas  pelos 

processos. Acompanhamento e controle dos processos.  

 

 Gestão de Pessoas 

Planejamento de pessoal. Montagem de equipes. Gestão por competências. Concurso Público. 

Avaliação  de  desempenho.  Seleção  interna  e  políticas  de  remanejamento.  Treinamento  e 

desenvolvimento.  Sistemas  de  remuneração  e  benefícios.  Relacionamento  interpessoal. 

Qualidade de vida. Motivação e liderança.  

 

 Gestão de Projetos 

Processos do gerenciamento de projetos. Seleção e priorização de projetos. Gerenciamento de 

escopos. Estrutura analítica de projetos EAP (WBS). Técnicas de compressão e paralelismo.  

 

 Gerenciamento de Contratações 

Gestão de contratos e convênios no setor público. Responsabilização e prestação de contas. 

Gerenciamento de custo. Gerenciamento de qualidade. Gerenciamento de riscos. 

 



CARGO: Analista ‐ Área Organizacional / ESPECIALIDADE: Pedagogia 

 

 Currículo e Construção do Conhecimento 

Fundamentos  teóricos  metodológicos  legais  do  currículo:  a  construção  do  currículo,  as 

implicações, os  fundamentos, o  jogo político‐ideológico, os objetivos.   A  relação educação e 

sociedade: dimensões  filosófica,  sociocultural  e pedagógica.   Desenvolvimento histórico das 

concepções pedagógicas.  O currículo e a construção do conhecimento. 

 

 Educação corporativa 

Noções  e  elaboração  de  projetos.    Desenvolvimento  e  Gerenciamento  de  Competências.  

Processos de capacitação no Ambiente Empresarial.  Educação à Distância. 

 

 Fundamentos da Educação 

Relação educação e sociedade: dimensões  filosófica, sociocultural e pedagógica. Bases  legais 

da educação nacional: Constituição da República, Lei nº 9.394/1996 e Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas: a compreensão da história 

da Pedagogia, as diversas  teorias pedagógicas e seus  fundamentos  filosóficos e psicológicos. 

Educação e conhecimento: fundamentos epistemológicos da educação; o desenvolvimento da 

aprendizagem e a aquisição do conhecimento socializado. Educação e política: o papel político 

da  educação,  a  formação  do  cidadão  consciente  e  reflexivo/crítico,  a  construção  da 

democracia; a eticidade da educação; os fundamentos ideológicos que mantêm as teorias e as 

práticas pedagógicas e educativas. Educação e novas tecnologias: as relações entre os novos 

meios tecnológicos e a educação. 

 

 Planejamento 

Planejamento  participativo:  concepção,  construção,  acompanhamento  e  avaliação. 

Comunicação e interação no processo de planejamento: constituição de equipes, encontros e 

avaliações sistemáticas, capacitação de pessoal, constituição de grupos de estudo, articulação 

com outros grupos sociais. 

 

 Processo de Ensino Aprendizagem 

Relação  professor/aluno.  Psicologia  da  aprendizagem.  Planejamento  de  ensino  em  seus 

elementos  constitutivos:  objetivos  e  conteúdos  de  ensino; métodos  e  técnicas;  tecnologia 

educacional  e  avaliação  educacional.  Metodologia  de  projetos.  Interdisciplinaridade  e 

globalização  do  conhecimento.  Análise  de  dificuldades,  problemas  e  potencialidades  na 

execução  de  atividades  de  desenvolvimento  de  recursos  humanos.    Principais  teorias  da 



aprendizagem:  inatismo,  comportamentalismo,  behaviorismo,  interacionismo;  cognitivismo.  

As bases empíricas, metodológicas e epistemológicas das diversas  teorias de aprendizagem; 

contribuições  de  Piaget,  Vygotsky  e  Wallon  para  a  psicologia  e  pedagogia;  teoria  das 

inteligências múltiplas de Gardner. 

 

 Supervisão 

Concepção  e  prática.  Liderança  e  relações  humanas  no  trabalho:  tipos  de  liderança, 

mecanismos de participação; normas e formas organizativas facilitadoras da integração grupal.  

 

CARGO: Analista ‐ Área Organizacional / ESPECIALIDADE: Tecnologia da Informação 

 

 Banco de Dados 

Características de um SGBD. Modelos  relacional,  rede, hierárquico, distribuído e orientado a 

objetos.  Modelagem de bancos de dados.  Linguagem SQL.  Princípios sobre administração de 

bancos de dados.  Conceitos de Data Warehouse, Data Mining; Microsoft SQL Server 2005 ou 

superior. 

 

 Engenharia e Desenvolvimento de Software 

Princípios de engenharia de software.  Ciclo de vida de sistemas.  Modelos de desenvolvimento 

de sistemas. Gerência de  requisitos. Análise e projeto estruturado de sistemas.   Modelagem 

funcional.    Modelagem  de  dados.    Modelagem  orientada  a  objetos.  Modelagem  BPMN. 

Conceitos  sobre  orientação  a  objetos  (classes,  objetos,  hierarquias,  etc).  Análise  e  projeto 

orientados  a  objetos  (UML). Métodos  ágeis  de  gerência  em  desenvolvimento  de  software 

(SCRUM) Métrica  de Análise  de  Pontos  por  Função  (ISO/IEC  20968).  Roteiro  de Métrica  de 

Software do SISP “Function Point Counting Practices Manual  (CPM)”, versão 4.3.1, publicado 

pelo  IFPUG  –  International  Function  Point  Users  Group  (www.ifpug.org).  Conceitos  de 

linguagens de programação. (dotNet, Java e Delphi).   Conceitos sobre desenvolvimento Web, 

cliente‐servidor.   

 

 Planejamento Estratégico de TI 

Gestão de segurança da informação. Normas NBR ISO/IEC 27001 e 27002.  Gestão de riscos e 

continuidade de negócio. Normas NBR ISO/IEC 15999 e 27005.   Gerenciamento de projetos – 

PMBOK 4ª edição. Projetos e a organização. Escritórios de projetos: modelos e características. 

Processos, grupos de processos e áreas de conhecimento.   Gerenciamento de serviços –  ITIL 

v3.  Conceitos  básicos  e  objetivos.  Processos  e  funções  de  estratégia,  desenho,  transição  e 



operação de serviços.  Governança de TI – COBIT 4.1. Conceitos básicos e objetivos. Requisitos 

da  informação.  Recursos  de  tecnologia  da  informação.  Domínios,  processos  e  objetivos  de 

controle.  Qualidade  de  software  –  CMMI  1.2.  Conceitos  básicos  e  objetivos.  Disciplinas  e 

formas  de  representação.  Níveis  de  capacidade  e  maturidade.  Processos  e  categorias  de 

processos. 

 

 Redes de Computadores 

Redes  de  Computadores  e  Sistemas  Distribuídos:  Arquiteturas  de  rede;  Topologias; 

Tecnologias  de  rede  LAN, WAN  e Wireless;  Equipamentos  de  conexão  e  transmissão; QOS; 

Modelo OSI da ISO; Arquitetura e protocolos TCP/IP; Nível de aplicação TCP/IP: DNS, FTP, NFS, 

TELNET, SMTP, HTTP, LDAP, DHCP, IPSEC, SSH, SNMP e NAT; Noções básicas de IPv6; Conceitos 

de Storage (NAS e SAN). 

 

 Segurança da Informação 

Gerência de Riscos.   Classificação e controle dos ativos de  informação.   Controles de acesso 

físico e  lógico.   Plano de Continuidade de Negócio (plano de contingência, de recuperação de 

desastres  etc).   Conceitos de backup  e  recuperação de dados.   Tratamento de  incidentes  e 

problemas.  Ataques  e  proteções  relativos  a  hardware,  software,  sistemas  operacionais, 

aplicações,  bancos  de  dados,  redes,  pessoas  e  ambiente  físico.    Segurança  de  Redes.  

Monitoramento e Auditoria de tráfego de  Informação.    Interpretação de pacotes.   Análise de 

registro  de  logs.   Detecção  e  prevenção  de  ataques  (IDS  e  IPS).    Arquiteturas  de  firewalls.  

Criptografia. Certificação e assinatura digital. 

 

 Sistemas de Computação 

Fundamentos de Computação  (hardware e  software). Processamento paralelo e distribuído. 

Sistemas  operacionais  Linux  e Windows  Server.    Gerenciamento  de  sistemas  de  arquivos.  

Gerenciamento de recursos. Conceitos de administração de contas, de direitos de acesso e de 

compartilhamento.    Conceitos  de  monitoração  de  processos,  serviços  e  eventos;  SAN, 

armazenamento. Clusterização, alta disponibilidade, balanceamento de carga. 

 


