
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
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D O S  C O N T E Ú D O S  P R O G R A M Á T I C O S

R E T I F I C A D O

C O N C U R S O  P Ú B L I C O  T R T  1 ª  R E G I Ã O  -  R J

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE:

Técnico Judiciário - Área Administrativa.
Analista Judiciário - Área Administrativa; 

Analista Judiciário - Área Judiciária;
Analista Judiciário - Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. Correspondência oficial (conforme
Manual de Redação da Presidência da República): aspectos gerais da redação oficial;  finalidade dos expedientes oficiais;
adequação da linguagem ao tipo de documento; adequação do formato do texto ao gênero. Figuras de linguagem. Significação
de palavras e expressões. Relações de sinonímia e de antonímia.  Ortografia.  Acentuação gráfica. Uso da crase. Morfologia:
classes de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. Locuções verbais (perífrases verbais). Funções do “que”
e do “se”. Elementos de comunicação e funções da linguagem.  Domínio dos mecanismos de coesão textual: emprego de
elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual; emprego
de tempos e modos verbais.  Domínio  dos  mecanismos de coerência textual.  Reescrita  de frases  e  parágrafos  do texto:
significação das  palavras;  substituição de palavras  ou de trechos  de texto;  reorganização da estrutura  de orações  e  de
períodos do texto; reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.  Sintaxe:  relações sintático-semânticas
estabelecidas na oração e 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 sua função no texto.  Função textual dos vocábulos. Variação linguística.

Legislação: Código de Ética do TRT – 1ª Região – RJ (conforme Anexo da Resolução Administrativa 35/2013).  Regimento
Interno Consolidado do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.

Noções Sobre Direitos das Pessoas com Deficiência:  Resolução 230/2016 – Conselho Nacional de Justiça – Orienta a
adequação das atividades dos Órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares às determinações exaradas pela
Convenção Internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência. Inclusão, direitos e garantias legais das pessoas com
deficiência (Lei nº 13.146/2015; Lei nº 11.126/2005). Normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida (Lei nº 10.098/2000 e Decreto 5.296/2004).  Prioridade de
atendimento às pessoas portadoras de deficiência (Lei nº 10.048/2000 e Decreto 5.296/2004). Normas de apoio às pessoas
portadoras de deficiência e sua integração social (Lei nº 7.853/1989 e Decreto 3.298/1999).

Noções de Informática: 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  e Windows 10. Utilização dos editores de texto
(Microsoft Word  e Libreoffice Writer) Utilização dos editores de planilhas (Microsoft Excel  e Libreoffice Calc.).  Utilização do
Microsoft PowerPoint e Libreoffice Impress. 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
e Spam. Transferência de arquivos pela internet.

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE:

Técnico Judiciário - Área Administrativa – Especialidade Segurança.
Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado – Especialidade Enfermagem.

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado – Especialidade: Engenharia Civil.
Analista Judiciário - Área Apoio Especializado – Especialidade: Engenharia Elétrica.

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado – Especialidade: Engenharia Mecânica.
Analista Judiciário - Área Apoio Especializado – Especialidade: Psicologia.

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. Correspondência oficial (conforme
Manual de Redação da Presidência da República): aspectos gerais da redação oficial;  finalidade dos expedientes oficiais;
adequação da linguagem ao tipo de documento; adequação do formato do texto ao gênero. Figuras de linguagem. Significação
de palavras e expressões. Relações de sinonímia e de antonímia.  Ortografia.  Acentuação gráfica. Uso da crase. Morfologia:
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classes de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. Locuções verbais (perífrases verbais). Funções do “que”
e do “se”. Elementos de comunicação e funções da linguagem.  Domínio dos mecanismos de coesão textual: emprego de
elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual; emprego
de tempos e modos verbais.  Domínio  dos  mecanismos de coerência textual.  Reescrita  de frases  e  parágrafos  do texto:
significação das  palavras;  substituição de palavras  ou de trechos  de texto;  reorganização da estrutura  de orações  e  de
períodos do texto; reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.  Sintaxe:  relações sintático-semânticas
estabelecidas na oração e 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 sua função no texto. Função textual dos vocábulos. Variação linguística.

Legislação: Código de Ética do TRT – 1ª Região – RJ (conforme Anexo da Resolução Administrativa 35/2013).  Regimento
Interno Consolidado do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.  Noções de Direito Constitucional: Constituição: dos
princípios fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos.  Dos direitos
sociais; da nacionalidade; dos direitos políticos; dos partidos políticos. Noções de Direito Administrativo: Princípios básicos
da Administração Pública. Administração direta e indireta. Órgãos públicos. Agentes Públicos. Ato administrativo: requisitos,
atributos,  classificação,  espécies,  revogação,  invalidação  e  convalidação  do  ato  administrativo.  Poderes  e  deveres  dos
administradores públicos:  uso e abuso do poder,  poderes vinculado, discricionário, hierárquico,  disciplinar e regulamentar,
poder de polícia, deveres dos administradores públicos. Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais: Lei nº 8.112/90 e
alterações  posteriores:  Provimento.  Vacância.  Direitos  e  Vantagens.  Dos  deveres.  Das  proibições.  Da  acumulação.  Das
responsabilidades. Das penalidades. 

Noções Sobre Direitos das Pessoas com Deficiência:  Resolução 230/2016 – Conselho Nacional de Justiça – Orienta a
adequação das atividades dos Órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares às determinações exaradas pela
Convenção Internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência. Inclusão, direitos e garantias legais das pessoas com
deficiência (Lei nº 13.146/2015; Lei nº 11.126/2005). Normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida (Lei nº 10.098/2000 e Decreto 5.296/2004).  Prioridade de
atendimento às pessoas portadoras de deficiência (Lei nº 10.048/2000 e Decreto 5.296/2004). Normas de apoio às pessoas
portadoras de deficiência e sua integração social (Lei nº 7.853/1989 e Decreto 3.298/1999).

Noções de Informática: 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  e Windows 10. Utilização dos editores de texto
(Microsoft Word  e Libreoffice Writer) Utilização dos editores de planilhas (Microsoft Excel  e Libreoffice Calc.).  Utilização do
Microsoft PowerPoint e Libreoffice Impress. 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
e Spam. Transferência de arquivos pela internet.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO 201: Técnico Judiciário - Área Administrativa

Conhecimentos Específicos: Noções de Direito Constitucional: Constituição: dos princípios fundamentais. Dos direitos e
garantias fundamentais:  dos direitos e deveres individuais e coletivos;  dos direitos sociais;  da nacionalidade; dos direitos
políticos; dos partidos políticos. Da organização político-administrativa: das competências da União, Estados e Municípios. Da
Administração Pública: disposições gerais; dos servidores públicos. Do Poder Executivo: das atribuições e responsabilidades
do presidente da república. Do Poder Legislativo: da fiscalização contábil,  financeira e orçamentária. Do Poder Judiciário:
disposições gerais; do Supremo Tribunal Federal; do Conselho Nacional de Justiça: Organização e Competência; do Superior
Tribunal de Justiça; dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais; do Conselho Superior da Justiça do Trabalho:
Organização  e  Competência;  Do  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  Dos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  e  dos  Juízes  do
Trabalho.  Das  funções  essenciais  à  Justiça:  do  Ministério  Público;  da  Advocacia  Pública;  da  Advocacia  e  da Defensoria
Pública. Noções de Direito Administrativo: Princípios básicos da Administração Pública. Administração direta e indireta.
Órgãos públicos. Agentes Públicos. Ato administrativo: requisitos, atributos, classificação, espécies, revogação, invalidação e
convalidação  do  ato  administrativo.  Poderes  e  deveres  dos  administradores  públicos:  uso  e  abuso  do  poder,  poderes
vinculado,  discricionário,  hierárquico,  disciplinar  e  regulamentar,  poder  de  polícia,  deveres  dos  administradores  públicos.
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais: Lei nº 8.112/90 com alterações posteriores: Provimento. Vacância. Direitos
e  Vantagens.  Dos  deveres.  Das  proibições.  Da  acumulação.  Das  responsabilidades.  Das  penalidades.  Do  processo
administrativo disciplinar e sua revisão. Licitação e contratos administrativos: Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores: Dos
princípios. Das modalidades. Dos contratos. Da execução. Da inexecução e da rescisão. Das sanções. Lei nº 10.520/02: Do
pregão. Do processo administrativo (Lei n° 9.784/99). Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92).  Noções de Direito do
Trabalho: Dos princípios e fontes do Direito do Trabalho. Hierarquia das fontes. Dos direitos constitucionais dos trabalhadores
(art. 7º da CF/88) e alterações. Da relação de trabalho e da relação de emprego: características e diferenciação. Dos sujeitos
do contrato de trabalho stricto sensu: do empregado e do empregador: conceito e caracterização. Do grupo econômico e suas
implicações  no  contrato  de  trabalho;  da  sucessão  de  empregadores;  da  responsabilidade  solidária.  Terceirização  e
flexibilização. Do contrato individual de trabalho: conceito, classificação e características. Da alteração do contrato de trabalho:
princípio  informador;  alteração unilateral  e  bilateral;  o  jus  variandi.  Da suspensão e  interrupção do contrato  de trabalho:
caracterização e distinção;  hipóteses  de suspensão e  de interrupção do contrato  de trabalho.  Hipóteses  de rescisão do
contrato de trabalho. Do aviso prévio: prazo e efeitos no contrato de trabalho. Da estabilidade e garantias provisórias do
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emprego. Da duração do trabalho; da jornada de trabalho; dos períodos de descanso; do intervalo para repouso e alimentação;
do descanso semanal remunerado; do trabalho noturno e do trabalho extraordinário; compensação de horas e banco de horas.
Do salário-mínimo; irredutibilidade e garantia. Das férias: do direito a férias e da sua duração; período concessivo e período
aquisitivo de férias; da remuneração e do abono de férias; férias proporcionais. Do salário e da remuneração: conceito e
distinções; composição do salário; modalidades de salário; formas e meios de pagamento do salário; adicionais salariais; 13º
salário;  das parcelas indenizatórias.  Da prescrição e decadência:  conceito,  características,  distinção e prazos.  FGTS.  Da
segurança e medicina no trabalho: das atividades perigosas ou insalubres. Da proteção ao trabalho do menor. Estatuto da
Criança e do Adolescente. Da proteção ao trabalho da mulher; da estabilidade da gestante; da licença-maternidade. Do direito
coletivo  do trabalho:  organização  sindical.  Liberdade sindical  (Convenção 87 da OIT);  conceito  de categoria  e  categoria
diferenciada; das convenções e acordos coletivos de trabalho. Das comissões de Conciliação Prévia. Da representação dos
empregados.  Da  renúncia  e  transação. Noções  de  Direito  Processual  de  Trabalho:  Fontes  de  Direito  Processual  do
Trabalho. Da Justiça do Trabalho: estrutura, organização e competência (EC 45/2004). Das Varas do Trabalho e dos Tribunais
Regionais do Trabalho: jurisdição e competência. Do Tribunal Superior do Trabalho: competência e composição. Dos serviços
auxiliares da Justiça do Trabalho: das secretarias das Varas do Trabalho; dos distribuidores; dos oficiais de justiça avaliadores.
Do Ministério Público do Trabalho: organização e função do processo judiciário do trabalho: princípios específicos do processo
do  trabalho.  Aplicação  subsidiária  e  supletiva  do  CPC  ao  processo  do  trabalho.  Audiência  trabalhista:  da  instrução  e
julgamento;  provas  testemunhais,  documentais  e  periciais.  Do  procedimento  ordinário  e  procedimento  sumaríssimo.  Dos
recursos no processo do trabalho: espécies e prazos. Execução: iniciativa da execução; execução provisória; execução contra
a fazenda pública; execução contra a massa falida. Citação; depósito da condenação e da nomeação de bens; mandado e
penhora; bens penhoráveis e impenhoráveis. Embargos à execução; impugnação à sentença; embargos de terceiro. Praça e
leilão; arrematação; remição; custas na execução. Do Processo Judicial Eletrônico: peculiaridades, características e prazos;
normas aplicáveis ao processo judicial eletrônico. Súmulas da Jurisprudência uniformizada do Tribunal Superior do Trabalho
sobre  Direito  Processual  do  Trabalho.   (Em  matéria  de  Direito  do  Trabalho  e  Direito  Processual  do  Trabalho,  serão
observados, no que couber, os textos da Lei nº 13.467, de 13/07/2017 e da Medida Provisória 808).

CARGO 202: Técnico Judiciário - Área Administrativa – Especialidade Segurança

Conhecimentos Específicos: Noções de Direito Penal: Infração Penal: elementos, espécies. Sujeito ativo e sujeito passivo
da  infração  penal.  Tipicidade,  ilicitude,  culpabilidade,  punibilidade.  Erro  de  tipo;  erro  de  proibição.  Imputabilidade  penal.
Concurso de pessoas. Crimes contra a pessoa. Crimes contra o patrimônio. Crimes contra a Administração Pública. Legislação
Especial: Abuso de autoridade (Lei nº 4.898/65). Crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor (Lei nº 7.716/1989).
Apresentação e uso de documento de identificação pessoal (Lei nº5.553/1968).).  Porte de arma (Lei nº 9.437/1997). Crimes
contra organização do trabalho.  Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003).  Noções de Direito Processual Penal:
Inquérito policial. Notitia Criminis. Ação Penal: espécies. Jurisdição e competência. Prova (artigos 158 a 184 do CPP). Prisão
em  flagrante.  Prisão  preventiva.  Prisão  temporária  (Lei  nº7.960/1989).  Processos  dos  crimes  de  responsabilidade  dos
funcionários públicos. Crime contra a administração pública. Segurança de dignitários: técnicas, táticas e operacionalização;
objeto  e  modus  operandi.  Análise  de  Riscos:  riscos,  ameaças,  danos  e  perdas;  diagnóstico;  aplicação  de  métodos.
Planejamento  de  contingências:  necessidade;  planejamento;  componentes  do  planejamento;  manejo  de  emergência;
gerenciamento de crises; procedimentos emergenciais. Noções de Planejamento de Segurança: conceito, princípios, níveis,
metodologia, modularidade e faseamento, fases do planejamento. Segurança Corporativa Estratégica: Segurança da Gestão
das Áreas e Instalações. Direção Defensiva. Direção Ofensiva. CTB – Código de Trânsito Brasileiro em vigor – consideradas
as  alterações  posteriores  e  principais  resoluções atinentes  às  normas de circulação e conduta,  infrações e penalidades.
Prevenção e controle de incêndios: NR-23 – Proteção Contra Incêndios. CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes –
NR-05).  NR-26  –  Sinalização  de  Segurança.  Decreto  nº  70.274,  de  09/03/1972,  e  alterações/complementos  posteriores,
quando houver: Aprova as normas do cerimonial público e a ordem geral de precedência. Lei nº 10.826, de 22/12/2003, e
alterações/complementos posteriores, quando houver: Dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e
munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm – define crimes e dá outras providências.

CARGO 203: Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado – Especialidade Enfermagem

Conhecimentos Específicos: Sistema Único de Saúde: legislação básica, princípios, diretrizes, estrutura e organização. Ética
e legislação profissional: aspectos éticos e legais que fundamentam a prática do exercício profissional da Enfermagem: Código
de Ética dos Profissionais de Enfermagem; Lei do exercício profissional de enfermagem.  Noções gerais de anatomia e fisiologia
humana. Noções de histologia dos tecidos. Noções de farmacologia. Noções de microbiologia e parasitologia. Biossegurança
em saúde.  Controle  de  infecção  hospitalar.  Organização  do  processo  de  trabalho  em saúde  e  enfermagem.  Noções  de
epidemiologia.  Notificação compulsória  das  doenças.  Educação para  a  saúde:  campanhas de prevenção de acidentes  do
trabalho. Técnicas básicas de enfermagem: verificação de sinais vitais, oxigenoterapia, aerossolterapia e curativos; princípios e
técnicas da administração de medicamentos. Política Nacional de Humanização; Promoção da saúde e prevenção de agravos;
programas  de  saúde  e  vigilância  sanitária;  Política  Nacional  de  Imunizações;  Assistência  de  enfermagem  em  doenças
transmissíveis e não transmissíveis;  Assistência de enfermagem em agravos clínicos e cirúrgicos; Assistência de enfermagem
na saúde da mulher, do adulto e do idoso; Assistência de enfermagem em urgência e emergência; Assistência de enfermagem
em saúde mental; Saúde e segurança do trabalhador: agravos à saúde relacionadas ao trabalho, políticas públicas de saúde do
trabalhador. Noções de toxicologia.

CARGO 401: Analista Judiciário - Área Administrativa

Conhecimentos Específicos: Noções de Direito Constitucional: Constituição: dos princípios fundamentais. Dos direitos e
garantias  fundamentais:  dos  direitos  e  deveres  individuais  e  coletivos;  dos  direitos  sociais;  da  nacionalidade;  dos  direitos
políticos; dos partidos políticos. Da organização político-administrativa: das competências da União, Estados e Municípios. Da
Administração Pública: disposições gerais; dos servidores públicos. Do Poder Executivo: das atribuições e responsabilidades do
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presidente  da  república.  Do  Poder  Legislativo:  da  fiscalização  contábil,  financeira  e  orçamentária.  Do  Poder  Judiciário:
disposições gerais; do Supremo Tribunal Federal; do Conselho Nacional de Justiça: Organização e Competência; do Superior
Tribunal de Justiça; dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais; do Conselho Superior da Justiça do Trabalho:
Organização e Competência; Do Tribunal Superior do Trabalho, Dos Tribunais Regionais do Trabalho e dos Juízes do Trabalho.
Das funções essenciais à Justiça: do Ministério Público; da Advocacia Pública; da Advocacia e da Defensoria Pública. Noções
de Direito  Administrativo: Princípios  básicos  da Administração Pública.  Administração direta  e  indireta.  Órgãos  públicos.
Agentes Públicos. Ato administrativo: requisitos, atributos, classificação, espécies, revogação, invalidação e convalidação do ato
administrativo.  Poderes  e  deveres  dos  administradores  públicos:  uso e  abuso do poder,  poderes  vinculado,  discricionário,
hierárquico, disciplinar e regulamentar, poder de polícia, deveres dos administradores públicos. Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Federais: Lei nº 8.112/90 com alterações posteriores: Provimento. Vacância. Direitos e Vantagens. Dos deveres. Das
proibições.  Da acumulação. Das responsabilidades. Das penalidades. Do processo administrativo disciplinar e sua revisão.
Licitação e contratos administrativos: Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.: Dos princípios. Das modalidades. Dos contratos.
Da execução. Da inexecução e da rescisão. Das sanções. Lei nº 10.520/02: Do pregão. Do processo administrativo (Lei n°
9.784/99). Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92). Noções de Direito do Trabalho: Dos princípios e fontes do Direito do
Trabalho. Dos direitos constitucionais dos trabalhadores. Da relação de trabalho e da relação de emprego: requisitos e distinção.
Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu: do empregado e do empregador: conceito e caracterização; dos poderes do
empregador no contrato de trabalho. Do grupo econômico: da sucessão de empregadores; da responsabilidade solidária. Do
contrato  individual  de  trabalho:  conceito,  classificação  e  características.  Da  alteração  do  contrato  de  trabalho:  alteração
unilateral e bilateral; o jus variandi. Da suspensão e interrupção do contrato de trabalho: caracterização e distinção. Da rescisão
do contrato de trabalho: das justas causas; da despedida indireta; da dispensa arbitrária; da culpa recíproca; da indenização. Do
aviso  prévio.  Da  duração  do  trabalho;  da  jornada  de  trabalho;  dos  períodos  de  descanso;  do  intervalo  para  repouso  e
alimentação;  do  descanso  semanal  remunerado;  do  trabalho  noturno  e  do  trabalho  extraordinário.  Do  salário-mínimo:
irredutibilidade e garantia. Das férias: do direito a férias e da sua duração; da concessão e da época das férias; da remuneração
e do abono de férias. Do salário e da remuneração: conceito e distinções; composição do salário; modalidades de salário;
formas e meios de pagamento do salário; 13.º salário. Da prescrição e decadência. Da segurança e medicina no trabalho: das
atividades perigosas ou insalubres. Da proteção ao trabalho do menor. Da proteção ao trabalho da mulher: da estabilidade da
gestante;  da  licença-maternidade.  Do Direito  Coletivo  do  Trabalho:  das  convenções e  acordos  coletivos  de  trabalho.  Das
comissões  de Conciliação Prévia.  Da renúncia  e  transação.  Noções de Direito  Processual  do Trabalho: Da Justiça  do
Trabalho: organização e competência. Das Varas do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do
Trabalho: jurisdição e competência. Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho: das secretarias das Varas do Trabalho; dos
distribuidores. Do processo judiciário do trabalho: princípios gerais do processo trabalhista (aplicação subsidiária do CPC). Dos
atos, termos e prazos processuais. Da distribuição. Das custas e emolumentos. Das partes e procuradores: do jus postulandi; da
substituição  e  representação  processuais;  da  assistência  judiciária;  dos  honorários  de  advogado.  Das  exceções.  Das
audiências: de conciliação, de instrução e de julgamento; da notificação das partes; do arquivamento do processo; da revelia e
confissão.  Das  provas.  Dos  dissídios  individuais:  da  forma de  reclamação  e  notificação;  da  legitimidade  para  ajuizar.  Do
procedimento ordinário e  sumaríssimo.  Dos recursos  no Processo do Trabalho.  Da execução:  da citação;  do  depósito  da
condenação e da nomeação de bens; do mandado e penhora; dos bens penhoráveis e impenhoráveis; da impenhorabilidade do
bem de família (Lei nº 8.009/90 e alterações posteriores). Dos embargos à execução. Da praça e leilão; da arrematação; da
remição;  das  custas  na  execução.  Dos  recursos  no  Processo  do  Trabalho.  Processo  Judicial  Eletrônico  –  PJE.  Lei  nº
11.419/2006; Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001; Resolução nº 94, de 23/03/2012 e alterações, do Conselho Superior
da Justiça do Trabalho. Resolução nº 185, de 24/03/2017, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. (Em matéria de Direito
do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, serão observados, no que couber, os textos da Lei nº 13.467, de 13/07/2017 e da
Medida Provisória 808). Noções de Administração Pública:  A evolução da Administração Pública e a reforma do Estado:
Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada; Excelência nos serviços públicos; Excelência na gestão
dos serviços públicos. Gestão de Pessoas: Conceitos e práticas de RH relativas ao servidor público; Planejamento estratégico
de  RH;  Gestão  do  desempenho;  Comportamento,  clima  e  cultura  organizacional;  Gestão  por  competências  e  gestão  do
conhecimento;  Qualidade  de  vida  no  trabalho;  Características  das  organizações  formais  modernas:  tipos  de  estrutura
organizacional,  natureza,  finalidades  e  critérios  de  departamentalização;  Liderança,  motivação  e  satisfação  no  trabalho;
Recrutamento e seleção de pessoas; Análise e descrição de cargos. Educação, Treinamento e Desenvolvimento: Educação
corporativa; Educação à distância; Planejamento, desenvolvimento e objetivos do ensino; Avaliação. 

CARGO 402: Analista Judiciário - Área Judiciária

Conhecimentos Específicos: Direito Constitucional: Constituição: princípios fundamentais. Da aplicabilidade e interpretação
das normas constitucionais: vigência e eficácia das normas constitucionais. Controle de constitucionalidade: sistemas difuso e
concentrado; ação direta de inconstitucionalidade; ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de
preceito fundamental. 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 Executivo: das atribuições e responsabilidades do presidente da república. Do Poder Legislativo: da fiscalização contábil,
financeira  e orçamentária.  Do Poder Judiciário:  disposições  gerais;  do  Supremo Tribunal  Federal;  do  Superior  Tribunal  de
Justiça; dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais; dos Tribunais e Juízes do Trabalho. Das funções essenciais à
Justiça:  do  Ministério  Público;  da  Advocacia  Pública:  da  Advocacia  e  da  Defensoria  Públicas.  Direito  Administrativo:
Administração pública: princípios básicos. Poderes administrativos: poder hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar;
poder  de  polícia;  uso  e  abuso  do  poder.   Serviços  Públicos:  conceito  e  princípios;  delegação:  concessão,  permissão  e
autorização.  Ato  administrativo:  conceito,  requisitos  e  atributos;  anulação,  revogação  e  convalidação;  discricionariedade  e
vinculação. Organização administrativa: administração direta e indireta; centralizada e descentralizada; autarquias, fundações,
empresas públicas e sociedades de economia mista. Órgãos públicos: conceito, natureza e classificação. Servidores públicos:
cargo,  emprego e  função pública.  Controle e  responsabilização da administração: controle administrativo;  controle  judicial;
controle legislativo; responsabilidade civil do Estado. Improbidade administrativa (Lei nº 8.429/1992). Lei 8666/93 e alterações.
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Lei nº 10.520/02: Do pregão. Do processo administrativo (Lei n° 9.784/99). Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais:
Lei  nº  8.112/90 com alterações posteriores:  Provimento.  Vacância. Direitos e Vantagens. Dos deveres.  Das proibições.  Da
acumulação.  Das  responsabilidades.  Das  penalidades.  Do  processo  administrativo  disciplinar  e  sua  revisão.  Direito  do
Trabalho: Dos princípios e fontes do Direito do Trabalho. Dos direitos constitucionais dos trabalhadores. Da relação de trabalho
e da relação de emprego: requisitos e distinção; relações de trabalho lato sensu: trabalho autônomo, trabalho eventual, trabalho
temporário e trabalho avulso. Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu: do empregado e do empregador: conceito e
caracterização; dos poderes do empregador no contrato de trabalho. Do grupo econômico; da sucessão de empregadores; da
responsabilidade solidária. Do contrato individual de trabalho: conceito, classificação e características. Da alteração do contrato
de trabalho: alteração unilateral e bilateral; o jus variandi. Da suspensão e interrupção do contrato de trabalho: caracterização e
distinção.  Da rescisão do contrato de trabalho:  das justas causas; da despedida indireta;  da dispensa arbitrária;  da culpa
recíproca; da indenização. Do aviso prévio. Da estabilidade e garantias provisórias de emprego: das formas de estabilidade; da
despedida e da reintegração de empregado estável. Da duração do trabalho; da jornada de trabalho; dos períodos de descanso;
do intervalo para repouso e alimentação; do descanso semanal remunerado; do trabalho noturno e do trabalho extraordinário;
do sistema de compensação de horas. Do salário-mínimo: irredutibilidade e garantia. Das férias: do direito a férias e da sua
duração; da concessão e da época das férias; da remuneração e do abono de férias. Do salário e da remuneração: conceito e
distinções;  composição  do  salário;  modalidades  de  salário;  formas  e  meios  de  pagamento  do  salário;  13º  salário.  Da
equiparação salarial: do princípio da igualdade de salário; do desvio de função. Do FGTS. Da prescrição e decadência. Da
segurança e medicina no trabalho: da CIPA; das atividades insalubres ou perigosas. Da proteção ao trabalho do menor. Da
proteção  ao  trabalho  da  mulher:  da  estabilidade  da  gestante;  da  licença-maternidade.  Do  direito  coletivo  do  trabalho:  da
liberdade  sindical  (Convenção  nº  87  da  OIT);  da  organização  sindical:  conceito  de  categoria;  categoria  diferenciada;  das
convenções e acordos coletivos de trabalho. Do direito de greve; dos serviços essenciais. Das comissões de Conciliação Prévia.
Da renúncia e transação.  Súmulas da Jurisprudência uniformizada do Tribunal Superior do Trabalho. Direito Processual do
Trabalho: Da Justiça do Trabalho: organização e competência.  Das Varas do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e
do Tribunal Superior do Trabalho: jurisdição e competência. Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho: das secretarias das
Varas do Trabalho; dos distribuidores; dos oficiais de justiça e oficiais de justiça avaliadores. Do Ministério Público do Trabalho:
organização. Do processo judiciário do trabalho: princípios gerais do processo trabalhista (aplicação subsidiária do CPC). Dos
atos, termos e prazos processuais. Da distribuição.  Das custas e emolumentos. Das partes e procuradores: do jus postulandi;
da  substituição  e  representação  processuais;  da  assistência  judiciária;  dos  honorários  de  advogado.  Das  nulidades.  Das
exceções.  Das  audiências:  de  conciliação,  de  instrução  e  de  julgamento;  da  notificação  das  partes;  do  arquivamento  do
processo; da revelia e confissão. Das provas. Dos dissídios individuais: da forma de reclamação e notificação; da reclamação
escrita e verbal; da legitimidade para ajuizar. Do procedimento ordinário e sumaríssimo. Dos procedimentos especiais: inquérito
para apuração de falta grave, ação rescisória e mandado de segurança. Da sentença e da coisa julgada: da liquidação da
sentença: por cálculo, por artigos e por arbitramento. Dos dissídios coletivos: extensão, cumprimento e revisão da sentença
normativa.  Da  execução:  execução  provisória;  execução  por  prestações  sucessivas;  execução  contra  a  Fazenda  Pública;
execução contra a massa falida. Da citação; do depósito da condenação e da nomeação de bens; do mandado e penhora; dos
bens penhoráveis e impenhoráveis; da impenhorabilidade do bem de família (Lei nº 8.009/1990). Dos embargos à execução; da
impugnação à sentença; dos embargos de terceiro.  Da praça e leilão; da arrematação; da remição; das custas na execução.
Dos recursos no processo do trabalho.  Súmulas da Jurisprudência uniformizada do Tribunal Superior do Trabalho. Processo
Judicial Eletrônico – PJE. Lei nº 11.419/2006; Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001. Resolução nº 185, de 24/03/2017,
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.  (Em matéria de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, serão
observados, no que couber, os textos da Lei nº 13.467, de 13/07/2017 e da Medida Provisória 808). Direito Civil: Eficácia da lei.
Aplicação da lei no tempo e no espaço. Interpretação da lei. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Das Pessoas
Naturais: Da Personalidade e Da Capacidade; Dos Direitos da Personalidade. Das pessoas jurídicas. Domicílio Civil. Bens. Dos
Fatos Jurídicos: Dos negócios jurídicos; Dos atos jurídicos lícitos; Dos Atos Ilícitos. Prescrição e decadência. Do Direito das
obrigações: das modalidades das obrigações; da transmissão das obrigações; do adimplemento e extinção das obrigações; do
inadimplemento das obrigações; Dos contratos em geral:  disposições gerais; das várias espécies de contato: da compra e
venda, da prestação de serviço; da empreitada; do mandato; da transação. Da Responsabilidade Civil. Do Penhor, Da Hipoteca
e  Da  Anticrese.  Direito  Processual  Civil: Novo  Código  de  Processo  Civil  -  Lei  Federal  n°  13.105/2015  e  alterações  e
legislações especiais. Princípios gerais do processo civil. Fontes. Lei processual civil. Eficácia. Aplicação. Interpretação. Direito
Processual Intertemporal.  Critérios. Jurisdição. Conceito.  Característica. Natureza jurídica. Princípios. Limites.  Competência.
Critérios determinadores.  Competência  originária dos Tribunais  Superiores.  Competência absoluta  e relativa.  Modificações.
Meios de declaração de incompetência. Conflitos de competência e de atribuições. Direito de ação. Elementos. Condições.
Classificação e critérios identificadores. Concurso e cumulação de ações. Conexão e continência. Processo: Noções gerais.
Relação Jurídica Processual. Pressupostos Processuais. Processo e procedimento. Espécies de processos e de procedimentos.
Objeto do processo. Mérito. Questão principal, questões preliminares e prejudiciais. Sujeitos Processuais. Juiz. Mediadores e
Conciliadores. Princípios. Poderes. Deveres. Responsabilidades. Impedimentos e Suspeição.  Organização judiciária federal e
estadual. Sujeitos Processuais. Partes e Procuradores. Capacidade e Legitimação. Representação e Substituição Processual.
Litisconsórcio.  Da  Intervenção de  Terceiros.  Da  Assistência.  Da  Denunciação  da  Lide.  Do Chamamento  ao  Processo.  Do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Do Amicus Curiae. Advogado. Ministério Público. Auxiliares da Justiça.
A Advocacia Pública. Prerrogativas da Fazenda Pública em juízo. Fatos e atos processuais. Forma. Tempo. Lugar. Prazos.
Comunicações. Nulidades. Procedimento comum. Aspectos Gerais. Fases. Petição inicial. Requisitos. Indeferimento da petição
inicial  e  improcedência  liminar  do  pedido.  Resposta  do  réu.  Impulso  processual.  Prazos  e  preclusão.  Prescrição.  Inércia
processual: contumácia e revelia. Formação, suspensão e extinção do processo. Contestação. Reconvenção. Das Providências
preliminares e do Saneamento.  Julgamento conforme o estado do processo. Provas.  Audiências.  Conciliação e Mediação.
Instrução e julgamento. Distribuição do ônus da prova. Fatos que independem de prova. Depoimento pessoal. Confissão. Prova
documental. Exibição de documentos ou coisas. Prova testemunhal. Prova pericial. Inspeção judicial. Exame e valoração da
prova. Produção Antecipada de Provas. Da Tutela Provisória: Tutelas de Urgência e de Evidência. Fungibilidade. Princípios
Gerais. Protesto, notificação e interpelação. Arresto. Sequestro. Caução. Busca e Apreensão. Exibição. Justificação. Sentença.
Conceito. Classificações. Requisitos. Efeitos. Publicação, intimação, correção e integração da sentença. Do cumprimento da
Sentença. Coisa julgada. Conceito. Espécies. Limites. Remessa Necessária. Meios de impugnação à sentença. Ação rescisória.
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Recursos. Disposições Gerais. Apelação. Agravos. Embargos de Declaração. Embargos de Divergência. Recurso Ordinário.
Recurso Especial. Recurso Extraordinário. Recursos nos Tribunais Superiores. Reclamação e correição. Repercussão geral.
Súmula  vinculante.  Recursos  repetitivos.  Liquidação  de  Sentença.  Espécies.  Procedimento.  Cumprimento  da  sentença.
Procedimento. Impugnação. Processo de Execução. Princípios gerais. Espécies. Execução contra a Fazenda Pública. Regime
de Precatórios. Requisições de Pequeno Valor. Execução de obrigação de fazer e de não fazer. Execução por quantia certa.
Embargos  de  Terceiros.  Exceção  de  pré-executividade.  Remição.  Suspensão  e  extinção  do  processo  de  execução.
Procedimentos Especiais.  Generalidades. Características.  Espécies.  Ação de Consignação em Pagamento.  Ação Monitória.
Ação de Exigir Contas. Ações Possessórias. Restauração de autos. Ação Popular. Ação Civil Pública. Aspectos processuais.
Mandado de Segurança. Mandado de Injunção. Mandado de Segurança Coletivo. Habeas Data. O Processo Civil nos sistemas
de controle da constitucionalidade.  Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação Declaratória de Constitucionalidade.  Medida
Cautelar. Declaração incidental de inconstitucionalidade. Ações Civis Constitucionais. Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental. Ação de Improbidade Administrativa. Jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores em matéria de Processo
Civil aplicáveis ao novo código de Processual Civil e demais procedimentos previstos em legislação processual específica. 

CARGO 403: Analista Judiciário - Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal

Conhecimentos Específicos: Direito Constitucional: Constituição: princípios fundamentais. Da aplicabilidade e interpretação
das normas constitucionais: vigência e eficácia das normas constitucionais. Controle de constitucionalidade: sistemas difuso e
concentrado; ação direta de inconstitucionalidade; ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de
preceito fundamental. 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
Executivo:  das  atribuições  e  responsabilidades  do  presidente  da república.  Do Poder  Legislativo:  da  fiscalização contábil,
financeira  e orçamentária.  Do Poder Judiciário:  disposições  gerais;  do  Supremo Tribunal  Federal;  do  Superior  Tribunal  de
Justiça; dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais; dos Tribunais e Juízes do Trabalho. Das funções essenciais à
Justiça:  do  Ministério  Público;  da  Advocacia  Pública:  da  Advocacia  e  da  Defensoria  Públicas.  Direito  Administrativo:
Administração pública: princípios básicos. Poderes administrativos: poder hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar;
poder  de  polícia;  uso  e  abuso  do  poder.  Serviços  Públicos:  conceito  e  princípios;  delegação:  concessão,  permissão  e
autorização.  Ato  administrativo:  conceito,  requisitos  e  atributos;  anulação,  revogação  e  convalidação;  discricionariedade  e
vinculação. Organização administrativa: administração direta e indireta; centralizada e descentralizada; autarquias, fundações,
empresas públicas e sociedades de economia mista. Órgãos públicos: conceito, natureza e classificação. Servidores públicos:
cargo, emprego e função públicos. Controle e responsabilização da administração: controle administrativo; controle judicial;
controle  legislativo;  responsabilidade civil  do Estado.  Improbidade administrativa  (Lei  nº  8.429/1992).  Lei  nº  10.520/02:  Do
pregão. Do processo administrativo (Lei n° 9.784/99). Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais: Lei nº 8.112/90 com
alterações  posteriores:  Provimento.  Vacância.  Direitos  e  Vantagens.  Dos  deveres.  Das  proibições.  Da  acumulação.  Das
responsabilidades. Das penalidades. Do processo administrativo disciplinar e sua revisão. Direito do Trabalho: Dos princípios e
fontes do Direito do Trabalho. Dos direitos constitucionais dos trabalhadores. Da relação de trabalho e da relação de emprego:
requisitos e distinção; relações de trabalho lato sensu: trabalho autônomo, trabalho eventual, trabalho temporário e trabalho
avulso. Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu: do empregado e do empregador: conceito e caracterização; dos
poderes do empregador no contrato de trabalho. Do grupo econômico; da sucessão de empregadores; da responsabilidade
solidária. Do contrato individual de trabalho:  conceito, classificação e características.  Da alteração do contrato de trabalho:
alteração unilateral e bilateral; o jus variandi. Da suspensão e interrupção do contrato de trabalho: caracterização e distinção. Da
rescisão do contrato de trabalho:  das justas causas; da despedida indireta;  da dispensa arbitrária;  da culpa recíproca; da
indenização. Do aviso prévio. Da estabilidade e garantias provisórias de emprego: das formas de estabilidade; da despedida e
da reintegração de empregado estável. Da duração do trabalho; da jornada de trabalho; dos períodos de descanso; do intervalo
para repouso e alimentação; do descanso semanal remunerado; do trabalho noturno e do trabalho extraordinário; do sistema de
compensação de horas. Do salário-mínimo: irredutibilidade e garantia. Das férias: do direito a férias e da sua duração; da
concessão e da época das férias; da remuneração e do abono de férias. Do salário e da remuneração: conceito e distinções;
composição do salário; modalidades de salário; formas e meios de pagamento do salário; 13º salário. Da equiparação salarial:
do princípio da igualdade de salário; do desvio de função. Do FGTS. Da prescrição e decadência. Da segurança e medicina no
trabalho: da CIPA; das atividades insalubres ou perigosas. Da proteção ao trabalho do menor. Da proteção ao trabalho da
mulher: da estabilidade da gestante; da licença-maternidade. Do direito coletivo do trabalho: da liberdade sindical (Convenção nº
87 da OIT); da organização sindical:  conceito de categoria; categoria diferenciada; das convenções e acordos coletivos de
trabalho. Do direito de greve; dos serviços essenciais. Das comissões de Conciliação Prévia. Da renúncia e transação. Súmulas
da Jurisprudência uniformizada do Tribunal Superior do Trabalho. Direito Processual do Trabalho: Da Justiça do Trabalho:
organização e competência. Das Varas do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho:
jurisdição  e  competência.  Dos  serviços  auxiliares  da  Justiça  do  Trabalho:  das  secretarias  das  Varas  do  Trabalho;  dos
distribuidores;  dos  oficiais  de justiça  e  oficiais  de justiça  avaliadores.  Do Ministério  Público  do Trabalho:  organização.  Do
processo judiciário do trabalho: princípios gerais do processo trabalhista (aplicação subsidiária do CPC). Dos atos, termos e
prazos processuais. Da distribuição. Das custas e emolumentos. Das partes e procuradores: do jus postulandi; da substituição e
representação  processuais;  da  assistência  judiciária;  dos  honorários  de  advogado.  Das  nulidades.  Das  exceções.  Das
audiências: de conciliação, de instrução e de julgamento; da notificação das partes; do arquivamento do processo; da revelia e
confissão. Das provas. Dos dissídios individuais: da forma de reclamação e notificação; da reclamação escrita e verbal; da
legitimidade para ajuizar. Do procedimento ordinário e sumaríssimo. Dos procedimentos especiais: inquérito para apuração de
falta grave, ação rescisória e mandado de segurança. Da sentença e da coisa julgada: da liquidação da sentença: por cálculo,
por artigos e por arbitramento. Dos dissídios coletivos: extensão, cumprimento e revisão da sentença normativa. Da execução:
execução provisória; execução por prestações sucessivas; execução contra a Fazenda Pública; execução contra a massa falida.
Da  citação;  do  depósito  da  condenação  e  da  nomeação  de  bens;  do  mandado  e  penhora;  dos  bens  penhoráveis  e
impenhoráveis; da impenhorabilidade do bem de família (Lei nº 8.009/1990). Dos embargos à execução; da impugnação à
sentença; dos embargos de terceiro.  Da praça e leilão; da arrematação; da remição; das custas na execução. Dos recursos no
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processo do trabalho. Súmulas da Jurisprudência uniformizada do Tribunal Superior do Trabalho. Processo Judicial Eletrônico –
PJE. Lei nº 11.419/2006; Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001. Resolução nº 185, de 24/03/2017, do Conselho Superior
da Justiça do Trabalho. (Em matéria de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, serão observados, no que couber,
os textos da Lei nº 13.467, de 13/07/2017 e da Medida Provisória 808). Direito Civil: Eficácia da lei. Aplicação da lei no tempo e
no espaço. Interpretação da lei. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Das Pessoas Naturais: Da Personalidade e
Da Capacidade; Dos Direitos da Personalidade. Das pessoas jurídicas. Domicílio Civil. Bens. Dos Fatos Jurídicos: Dos negócios
jurídicos; Dos atos jurídicos lícitos; Dos Atos Ilícitos. Prescrição e decadência. Do Direito das obrigações: das modalidades das
obrigações; da transmissão das obrigações; do adimplemento e extinção das obrigações; do inadimplemento das obrigações;
Dos contratos em geral: disposições gerais; das várias espécies de contato: da compra e venda, da prestação de serviço; da
empreitada; do mandato; da transação. Da Responsabilidade Civil. Do Penhor, Da Hipoteca e Da Anticrese. Direito Processual
Civil: Novo Código de Processo Civil - Lei Federal n° 13.105/2015 e alterações e legislações especiais. Princípios gerais do
processo  civil.  Fontes.  Lei  processual  civil.  Eficácia.  Aplicação.  Interpretação.  Direito  Processual  Intertemporal.  Critérios.
Jurisdição. Conceito. Característica. Natureza jurídica. Princípios. Limites. Competência. Critérios determinadores. Competência
originária dos Tribunais Superiores. Competência absoluta e relativa. Modificações. Meios de declaração de incompetência.
Conflitos de competência e de atribuições.  Direito de ação. Elementos. Condições.  Classificação e critérios identificadores.
Concurso e cumulação de ações. Conexão e continência. Processo: Noções gerais. Relação Jurídica Processual. Pressupostos
Processuais.  Processo e procedimento.  Espécies de processos e de procedimentos.  Objeto do processo.  Mérito.  Questão
principal,  questões preliminares e prejudiciais.  Sujeitos Processuais. Juiz. Mediadores e Conciliadores. Princípios.  Poderes.
Deveres.  Responsabilidades.  Impedimentos  e  Suspeição.  Organização  judiciária  federal  e  estadual.  Sujeitos  Processuais.
Partes e Procuradores. Capacidade e Legitimação. Representação e Substituição Processual. Litisconsórcio. Da Intervenção de
Terceiros.  Da  Assistência.  Da  Denunciação  da  Lide.  Do  Chamamento  ao  Processo.  Do  incidente  de  desconsideração  da
personalidade  jurídica.  Do  Amicus  Curiae.  Advogado.  Ministério  Público.  Auxiliares  da  Justiça.  A  Advocacia  Pública.
Prerrogativas da Fazenda Pública em juízo. Fatos e atos processuais. Forma. Tempo. Lugar. Prazos. Comunicações. Nulidades.
Procedimento comum. Aspectos Gerais. Fases.  Petição inicial.  Requisitos.  Indeferimento da petição inicial  e improcedência
liminar do pedido. Resposta do réu. Impulso processual.  Prazos e preclusão. Prescrição. Inércia processual: contumácia e
revelia.  Formação,  suspensão  e  extinção  do  processo.  Contestação.  Reconvenção.  Das  Providências  preliminares  e  do
Saneamento. Julgamento conforme o estado do processo. Provas. Audiências. Conciliação e Mediação. Instrução e julgamento.
Distribuição do ônus da prova. Fatos que independem de prova. Depoimento pessoal. Confissão. Prova documental. Exibição
de  documentos  ou  coisas.  Prova  testemunhal.  Prova  pericial.  Inspeção  judicial.  Exame  e  valoração  da  prova.  Produção
Antecipada de Provas. Da Tutela Provisória: Tutelas de Urgência e de Evidência. Fungibilidade. Princípios Gerais. Protesto,
notificação  e  interpelação.  Arresto.  Sequestro.  Caução.  Busca  e  Apreensão.  Exibição.  Justificação.  Sentença.  Conceito.
Classificações. Requisitos. Efeitos. Publicação, intimação, correção e integração da sentença. Do cumprimento da Sentença.
Coisa julgada. Conceito. Espécies. Limites. Remessa Necessária. Meios de impugnação à sentença. Ação rescisória. Recursos.
Disposições  Gerais.  Apelação.  Agravos.  Embargos  de Declaração.  Embargos  de Divergência.  Recurso Ordinário.  Recurso
Especial.  Recurso Extraordinário. Recursos nos Tribunais Superiores. Reclamação e correição. Repercussão geral.  Súmula
vinculante. Recursos repetitivos. Liquidação de Sentença. Espécies. Procedimento. Cumprimento da sentença. Procedimento.
Impugnação. Processo de Execução. Princípios gerais. Espécies. Execução contra a Fazenda Pública. Regime de Precatórios.
Requisições de Pequeno Valor. Execução de obrigação de fazer e de não fazer. Execução por quantia certa. Embargos de
Terceiros. Exceção de pré-executividade. Remição. Suspensão e extinção do processo de execução. Procedimentos Especiais.
Generalidades. Características. Espécies. Ação de Consignação em Pagamento. Ação Monitória. Ação de Exigir Contas. Ações
Possessórias.  Restauração  de  autos.  Ação  Popular.  Ação  Civil  Pública.  Aspectos  processuais.  Mandado  de  Segurança.
Mandado  de  Injunção.  Mandado  de  Segurança  Coletivo.  Habeas  Data.  O  Processo  Civil  nos  sistemas  de  controle  da
constitucionalidade.  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade.  Ação  Declaratória  de  Constitucionalidade.  Medida  Cautelar.
Declaração  incidental  de  inconstitucionalidade.  Ações  Civis  Constitucionais.  Arguição  de  Descumprimento  de  Preceito
Fundamental. Ação de Improbidade Administrativa. Jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores em matéria de Processo
Civil aplicáveis ao novo código de Processual Civil e demais procedimentos previstos em legislação processual específica. 

CARGO 404: Analista Judiciário - Área Apoio Especializado – Especialidade: Engenharia Civil

Conhecimentos Específicos: Projetos de obras civis: arquitetônicos, estruturais (concreto, aço e madeira), fundações,
instalações  elétricas  e  hidrossanitárias  –  elaboração  de  termos  de  referência  e  projetos  básicos.  Projetos
complementares:  elevadores,  ventilação-exaustão,  ar-condicionado,  telefonia,  lógica,  prevenção  contra  incêndio  –
relacionados à compatibilização de projetos. Especificação de materiais e serviços – caderno de encargos. Planejamento
e programação de obras públicas: orçamento e composição de custos unitários, parciais e totais, BDI e encargos sociais –
levantamento de quantidades; NBR 12721 – Custo Unitário Básico. Planejamento e cronograma físico-financeiro – PERT-
CPM e  histograma  de  mão  de  obra.  Operação  e  controle  de  obra,  procedimentos  gerenciais  e  acompanhamento.
Construção:  organização  do  canteiro  de  obras  –  execução  de  fundações  (sapatas,  estacas  e  tubulões);  alvenaria,
estruturas  e  concreto,  aço  e  madeira,  coberturas  e  impermeabilização,  esquadrias,  pisos  e  revestimentos,  pinturas,
instalações (água, esgoto, eletricidade e telefonia). Fiscalização: acompanhamento da aplicação de recursos (medições,
emissão de fatura etc.), controle de materiais (cimento, agregados aditivos, concreto usinado, aço, madeira, materiais
cerâmicos,  vidro  etc.),  controle  de  execução  de  obras  e  serviços,  traços  e  consumo  de  materiais.  Noções  de
terraplenagem e drenagem, de hidráulica e solos. Legislação e engenharia legal. Vistoria e elaboração de pareceres.
Noções de segurança do trabalho aplicada à construção civil: NBR 7678 e Norma Regulamentadora NR-18. Informática
aplicada à  engenharia  (AutoCAD, MSPROJECT).  Noções de engenharia  e  arquitetura  judiciária  (tribunais,  Fóruns e
juizados). Sistemas, métodos e processos de construção civil. Edificações. Patologia e Recuperação das construções.
NBR 5.674  –  Manutenção de  edificações  –  Requisitos  para  o  sistema de  gestão  de  manutenção.  Resistência  dos
Materiais.  Estabilidade  das  estruturas:  concreto,  metal,  madeira,  outros  materiais,  pré-moldados,  grandes estruturas,
estruturas especiais. Perícia e elaboração de relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais. Legislação profissional
pertinente  (sistema  CONFEA-CREA).  Ergonomia,  acessibilidade  a  edificações,  mobiliário,  espaços  e  equipamentos
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urbanos,  ABNT NBR 9050. Legislação aplicada à economia de recursos naturais e sustentabilidade nas edificações.
Resoluções: 114 do CNJ e 70 do CSJT aplicadas às obras e serviços de engenharia. Lei nº 8.883/94, Decreto nº 7.983/13
e Lei Complementar nº 101 de 4/05/2000 (LRF). Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

CARGO 405: Analista Judiciário - Área Apoio Especializado – Especialidade:  Engenharia Elétrica

Conhecimentos  Específicos: Ciências  dos  materiais:  características  e  propriedades  dos  materiais  condutores,
isolantes, resistivos e magnéticos. Eletricidade: resistor, capacitor e indutor em CC e CA; leis de Kirchhoff; teoremas de
Norton e Thévenin; associação de resistores, capacitores, indutores e impedâncias; potências ativa, reativa e aparente;
resolução de circuitos com uma e duas malhas; sistemas trifásicos equilibrados e não-equilibrados; leis básicas do
eletromagnetismo;  solução  de  circuitos  no  domínio  do  tempo  e  da  frequência,  princípios  de  eletromagnetismo.
Eletrônica:  fontes  de  alimentação  lineares  e  chaveadas;  eletrônica  de  potência:  tiristores,  circuitos  de  disparo  de
tiristores e circuitos de controle de potência.  Sistemas de comunicação: comunicação analógica e digital;  redes de
computadores;  comunicação  óptica:  características;  telefonia  fixa,  móvel  e  transmissão  de dados;  antenas:  tipos  e
especificações; linhas de transmissão: tipos e características. Instrumentos de medidas elétricas: multímetro, alicate-
amperímetro,  wattímetro  e  osciloscópio.  Máquinas  elétricas:  princípios  de  conversão  eletromecânica  de  energia;
funcionamento, características, ensaio e aplicações de geradores e motores CC e CA (monofásico e trifásico) e de
transformadores monofásico e trifásico;  transformadores de corrente e de potencial.  Equipamentos eletromecânicos:
religadores automáticos, seccionadores, reguladores automáticos de tensão,  chaves fusíveis, grupos motorgeradores,
chaves  de  transferência  automática,  relés  eletromecânicos.  Subestações  elétricas:  tipos,  características  técnicas,
dispositivos de acionamento e de proteção. Instalações elétricas prediais: NBR 5410, diagramas multifilar e unifilar;
aterramento,  demanda,  dimensionamento  de  condutores,  eletrodutos  e  dispositivos  de  proteção;  curto-circuito  e
seletividade, proteção contra descargas atmosféricas segundo a ABNT NBR 5419:2015. Luminotécnica: características
técnicas e aplicações de lâmpada, métodos de dimensionamento. Automação predial: circuitos de comandos elétricos,
acionamento de motores elétricos, sistemas de controle eletropneumático e eletrohidráulico, CLP  (Controlador Lógico
Programável). NR-10: Segurança em instalações e serviços em eletricidade. Qualidade da energia elétrica: distúrbios na
rede elétrica, harmônicos, correção do fator de potência, dispositivos de proteção contra surtos. Composição de custos
unitários,  parciais  e  totais:  levantamento  de  quantidades.  Legislação  aplicada  à  economia  de  recursos  naturais  e
sustentabilidade nas edificações. Normas de segurança do trabalho aplicadas aos equipamentos, projetos e serviços
com eletricidade  (NR-10 e NR-12).  NBR 12721 – Custo Unitário  Básico.  Resoluções:  114 do CNJ e 70 do CSJT
aplicadas às obras e serviços de engenharia. NBR 5.674 – Manutenção de edificações - Requisitos para o sistema de
gestão  de  manutenção.  Lei  nº  8.666/93  e  alterações  posteriores,  Lei  nº  8.883/94,  Decreto  nº  7.983/13  e  Lei
Complementar nº 101 de 4/05/2000 (LRF); Informática aplicada à engenharia (AutoCAD). 

CARGO 406: Analista Judiciário - Área Apoio Especializado – Especialidade:  Engenharia Mecânica

Conhecimentos Específicos: Instalações hidráulicas. Motores elétricos e bombas hidráulicas. Ensaios mecânicos. Ins-
trumentação.  Vibrações mecânicas. Máquinas térmicas. Materiais de construção mecânica. Resistência dos materiais.
Mecânica aplicada a máquinas. Elementos de máquina. Termodinâmica. Mecânica dos fluidos. Princípios de Transferên-
cia de Calor: condução, convecção, radiação.  Técnicas de soldagem. Projeto, instalação e manutenção. Sistemas de
transporte vertical e horizontal (projetos e cálculos para sistemas de elevadores, monta cargas, escadas e esteiras rolan -
tes). Ar-condicionado, refrigeração, ventilação e exaustão mecânica. Refrigeração central: chillers, fan coils, self contai-
neds, termo acumulação por gelo e por água gelada, trocadores de placa. Máquinas térmicas e instalações pertinentes
(sistemas de aquecimento solar, caldeiras elétricas e a gás GLP.  Sistemas de prevenção e combate a incêndio (detec-
ção, alarme e combate, compatibilização de projetos). Informática aplicada à engenharia (AutoCAD). Desenho assistido
por computador (CAD). Gerenciamento de obras: Metodologia e procedimentos. Especificação de materiais e serviços –
caderno de encargos. Planejamento e programação de obras e instalações: orçamento e composição de custos unitários,
parciais e totais, benefícios e despesas indiretas (BDI e encargos sociais) – levantamento de quantidades. Operação e
controle de obra, procedimentos gerenciais e acompanhamento de obras e instalações. Fiscalização: acompanhamento
da aplicação de recursos (medições, emissão de fatura), controle de materiais e equipamento, controle de execução de
obras e serviços. Manutenção (preditiva, preventiva, corretiva) de sistemas de elevadores e de todos os tipos de climati -
zação e ventilação, incluindo aparelhos de janela. Legislação e engenharia legal. Vistoria e elaboração de pareceres.
Princípios de planejamento e de orçamento público. Noções de segurança do trabalho, principais NBRs. Acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT NBR 9050). Legislação aplicada à economia de recursos
naturais e sustentabilidade nas edificações. Planejamento, execução e monitoramento de obras no poder judiciário. Nor-
mas de segurança do trabalho aplicadas à máquinas e equipamentos. (Resoluções: 114 do CNJ e 70 do CSJT aplicadas
às obras e serviços de engenharia). Manutenção de edificações - Requisitos para o sistema de gestão de manutenção
(NBR 5.674). Normas para licitações e contratos da administração pública (Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei nº
8.883/94). Elaboração de orçamentos de obras de engenharia (Decreto nº 7.983/13) e Normas de finanças públicas volta-
das para a responsabilidade na gestão fiscal (Lei Complementar nº 101 de 4/05/2000 (LRF).

CARGO 407: Analista Judiciário - Área Apoio Especializado – Especialidade: Psicologia

Conhecimentos Específicos: Código de Ética do Psicólogo: procedimentos aplicados à atuação profissional. Resolu-
ções do CFP e CRP. Psicologia Organizacional e do Trabalho: Psicologia social e organizacional. Trabalho, subjetivida-
de e saúde psíquica. Transformações no mundo do trabalho e mudanças nas organizações. Estrutura organizacional na
Administração Pública. Análise e desenvolvimento organizacional. Cultura organizacional: paradigmas, conceitos, elemen-
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tos e dinâmica. O indivíduo e o contexto organizacional: variáveis individuais, grupais e organizacionais. Gestão de com -
portamento nas organizações. Relações humanas. Comportamento humano no trabalho: motivação, satisfação e compro-
metimento. Relações de poder e liderança nas organizações. Gestão de conflitos. Técnicas de mediação para conflitos de
ordens diversas. Processos de comunicação na organização. Grupos nas organizações: abordagens, modelos de inter -
venção e dinâmica de grupo. Equipes de trabalho e desempenho organizacional em diferentes organizações. Psicologia
do trabalho, ergonomia e saúde do trabalhador: teorias e práticas. Teorias de manejo do estresse. Condições e organiza -
ção do trabalho: trabalho prescrito e trabalho real, ambiente físico, processos de trabalho e relações sócio -profissionais.
Assédio moral e assédio organizacional. Carga de trabalho e custo humano: atividade, tarefa e condições de trabalho.
Análise de tarefa e desempenho do trabalho. Recrutamento e seleção na Administração Pública. Metodologias em sele-
ção de pessoas: entrevistas, testes, dinâmicas de grupo, técnicas situacionais. Apresentação de resultados da seleção
(laudos, relatórios e listas de classificação). Entrevistas de desligamento e de realocação em outro posto de trabalho. Trei-
namento e desenvolvimento de pessoal: levantamento de necessidades, planejamento, execução e avaliação. Gestão por
competências: objetivos estratégicos, definição e mapeamento de competências, técnicas de entrevista, avaliação de de-
sempenho por competências, gestão do desempenho, feedback. Critérios de reconhecimento do trabalho e recompensa.
Orientação, acompanhamento e readaptações profissionais. Acompanhamento psicossocial; readaptação e reabilitação.
Integração de funcionários com deficiência e/ou quaisquer necessidades especiais. Pesquisa e intervenção nas organiza-
ções: planejamento, instrumentos (escalas, questionários, documentos, entrevistas, observações), procedimentos e análi-
se. Clima organizacional: evolução conceitual, componentes e estratégias de gestão. Trabalho em equipe interdisciplinar
e multidisciplinar: relacionamento e competências. Técnicas de acolhimento e escuta. Preparação para aposentadoria.
Psicologia Clínica: Clínicas do Trabalho: Psicodinâmica do Trabalho, Psicossociologia do Trabalho e Clínica da Ativida-
de. Promoção de qualidade de vida e bem-estar no trabalho. Técnicas de acolhimento e escuta. Saúde mental: políticas e
práticas em saúde mental no Brasil. Saúde mental e trabalho. Estratégias de prevenção e atividades de promoção de saú-
de do trabalhador. Fatores psicossociais das LER/DORT e outros distúrbios relacionados ao trabalho. Fundamentos da
psicopatologia geral: o processo de desenvolvimento patológico e suas implicações estruturais e dinâmicas, nos distúr -
bios de conduta e da personalidade de forma geral. Síndrome de Burnout e outras psicopatologias relacionadas ao traba-
lho. DSM 5 (Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais 5.ª edição): transtornos de humor; transtornos
de personalidade; transtornos relacionados ao uso e abuso de substâncias psicoativas; transtornos de ansiedade; trans -
torno do estresse pós-traumático; transtornos depressivos, transtornos fóbicos; transtornos psicossomáticos; transtornos
somatoformes; transtornos psicóticos; transtornos de adaptação e transtornos de controle de impulsos. Métodos e técni -
cas de intervenção: psicodiagnóstico para a promoção de ações de orientação psicológica. Avaliação psicológica: funda-
mentos da medida psicológica; instrumentos de avaliação (testes psicológicos e tipos); Aspectos psicossociais do atendi -
mento de emergência. Psicoterapia individual e grupal. Apresentação de resultados e elaboração de documentos decor-
rentes de avaliações psicológicas. Técnicas de entrevista para Avaliação Psicológica. Laudos, relatórios e outros docu-
mentos, de acordo com Resoluções do CFP.
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