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CONTEÚDO COMUM A TODAS AS ÁREAS
LÍNGUA PORTUGUESA - Nível Superior - Nível de Classificação E (códigos 101 a
106) e Nível Médio – Nível de Classificação D (códigos 201)



Organização Textual-Discursiva
o Fatores de textualidade: coesão, coerência, intertextualidade;
o Hipertextualidade e multimodalidade;
o Gêneros e tipos textuais;
o Pressupostos e implícitos;
o Linguagem conotativa e linguagem denotativa;
o Formas de citação de discurso.



Conhecimento das estruturas da Língua Portuguesa
o Variedades linguísticas: norma padrão, uso e preconceito linguístico;
o Classes de palavras: usos e adequações;
o Processos de formação de palavras;
o Concordâncias nominal e verbal;
o Regência;
o Organização dos períodos;
o Convenções da escrita: pontuação; acentuação; crase; ortografia.

LEGISLAÇÃO - Nível Superior - Nível de Classificação E (códigos 101 a 106) e Nível
Médio – Nível de Classificação D (códigos 201)




Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990 – Regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.
Lei nº 9.784 , de 29 de janeiro de 1999 - Procedimento Administrativo –
Estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da
Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos
direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da
Administração.
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CONTEÚDO ESPECÍFICO DE CADA ÁREA

CARGO: ADMINISTRADOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 Administração Geral e Gestão Estratégica: Administração: conceitos e objetivos;
Níveis hierárquicos verticais e horizontais; Processo Administrativo:
planejamento, organização, direção e controle; Gestão estratégica: tipos de
planejamento estratégico; Os 5 Ps de Mintzberg para estratégia. Análise micro e
macro ambiental; Gestão por resultados;
 Gestão de Processos: organização setorial, divisão e distribuição de atividades,
identificação, elaboração, análise, melhoramento e implementação de processos
de trabalho, ferramentas para gestão e modelagem de processos; formulários;
arranjo físico; procedimentos operacionais padrão; controle e avaliação.
tribuições das unidades organizacionais; delegação, centralização e
descentralização; amplitude de controle;
 Gestão de Pessoas: Gestão estratégica de pessoas; Divisão e organização do
trabalho; Delegação, centralização e descentralização; Gestão de carreiras:
Seleção e lotação. Treinamento, desenvolvimento e capacitação; Avaliação de
desempenho; Qualidade de vida no trabalho; Gestão participativa em recursos
humanos; Gestão por competências;
 Comportamento Organizacional: Processos relacionados ao indivíduo:
aprendizagem e percepção; personalidade; atitude e valores; motivação e
comprometimento; estresse no ambiente de trabalho; modalidades de feedback.
Processos relacionados aos grupos: equipes e processos sociais; liderança;
comunicação; tomada de decisão. Cultura organizacional;
 Gestão da qualidade: Gestão da qualidade: Excelência da gestão; Eras da
qualidade; Conceitos de qualidade; Ferramentas de qualidade; Excelência na
Gestão Pública: gestão da qualidade no serviço público; Reengenharia;
 Administração Pública: Fundamentos constitucionais do Estado e de controle da
administração pública no Brasil. Da administração pública burocrática à
gerencial. Terceirização. Orçamento Público: conceito e princípios; o ciclo
orçamentário, créditos adicionais, estágios das despesas públicas, empenho,
liquidação e pagamento; Classificação das receitas correntes, das despesas
correntes e de capital; Elaboração de propostas orçamentárias; Controle e
execução orçamentária;
 Governança aplicada no Setor público: modelos, conceitos, princípios e regras.
Governabilidade, prestação de contas dos resultados das ações (accountability).
Mecanismos e órgãos de controle interno e externo. Referenciais de Governança
do Tribunal de Contas da União;
 Gestão de Riscos: Conceitos da gestão de riscos corporativos e gestão de riscos
no serviço público; Estruturas da Gestão de riscos: ABNT ISO 31000:2018 diretrizes e processos de gerenciamento de riscos, ABNT ISO 31010:2012 ferramentas aplicadas ao gerenciamento de riscos. COSO, Linhas de defesa de
riscos;
 Integridade Pública. Guia de Integridade Pública - Manual da ControladoriaGeral da União;
 Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: artigos 37 a
41; Política e diretrizes para o desenvolvimento de pessoal da Administração
Pública Federal: Decreto nº 9.991/2019; Lei nº 8.666/93: Capítulo I, Seção V –
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Das Compras; Capítulo II – Da Licitação, Seção I: Das Modalidades, Limites e
Dispensa; Capítulo III – Dos Contratos. Plano de carreira dos cargos técnicoadministrativos em educação: Lei nº 11.091/05. Processo Administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal: Lei nº 9.784/99. Política de
governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional:
Decreto 9.203/2017. Lei Anticorrupção - Lei 12.846/2013.
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 Fundamentos históricos e teórico-metodológico do Serviço Social no Brasil;
 O movimento de renovação do Serviço Social no Brasil: características,
vertentes e principais matrizes teórico-metodológicas;
 A questão social: gênese, desenvolvimento e configurações contemporâneas;
 A produção do conhecimento com ênfase nas tendências teórico-metodológicas
de pesquisa em Serviço Social: concepções, elaboração de diagnósticos sociais e
projeto de pesquisa;
 O projeto ético-político do Serviço Social: Construção e desafios na
contemporaneidade;
 Fundamentos éticos e ética profissional: lei que regulamenta a profissão, código
de ética profissional, diretrizes curriculares dos cursos de serviço social e
resoluções do Conselho Federal de Serviço Social;
 O Serviço Social e Instrumentalidade e os espaços sócio-ocupacionais do
assistente social;
 Estado, Políticas Públicas e o Serviço Social na contemporaneidade;
 A Política Nacional de Estágio da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa
em Serviço Social (PNE/ABEPSS) e os desafios do estágio supervisionado;
 Serviço social e política de educação: desafios contemporâneos para a
universidade pública, políticas de permanência, de igualdade racial e de
equidade de gênero.
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CARGO: ENGENHEIRO-ÁREA/ENGENHARIA CIVIL
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO


Estruturas:
o Resistência dos materiais;
o Estudos dos esforços: tração, compressão, torção e cisalhamento;
o Análise de tensões e deformações em vigas, pilares e lajes;
o Análise estrutural;
o Conceitos fundamentais;
o Estudos de vigas isostáticas e hiperestáticas.
o Estudo dos quadros isostáticos planos;
o Concreto armado;
o Processo de dimensionamento e verificação de seções transversais de
peças de concreto armado, solicitadas à compressão axial e flexão
simples (NBR 6118/2014);
o Cálculo e detalhamento de vigas biapoiadas e contínuas;
o Pilares de concreto armado – comprimento de flambagem e índice de
esbeltez.



Planejamento e Gestão de Obras:
o Planejamento e gerenciamento de projetos;
o Planejamento e gerenciamento de obras;
o Gestão de suprimentos;
o Qualidade e produtividade na construção civil;
o Sustentabilidade na construção;
o Orçamentos;
o Licitação de obras – Lei Nº 8.666/93.
o Atribuições e responsabilidades do engenheiro civil. 2.9. Legislação
trabalhista pertinente à construção civil. 2.10. Normas técnicas de
segurança e higiene do trabalho.



Construção:
o Materiais de Construção;
o Agregados;
o Aglomerantes;
o Argamassas;
o Concreto;
o Aditivos;
o Madeira;
o Aço;
o Tintas;
o Polímeros;
o Técnicas Construtivas;
o Estudos preliminares;
o Sondagem e reconhecimento do subsolo;
o Levantamento topográfico do terreno;
o Movimentos de terra;
o Canteiro de obras;
o Rebaixamento do lençol freático;
o Fundações para edifícios (tipos e processos executivos);
o Alvenarias de vedação e alvenarias estruturais;
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o Formas para concreto armado;
o Cobertura das edificações (inclinações e concordância de telhados, tipos
de telhas e processos executivos);
o Revestimentos;
o Patologia e recuperação das estruturas de concreto armado.


Instalações prediais:
o Instalações hidrossanitárias;
o Projeto e dimensionamento de instalações prediais de água fria;
o Projeto e dimensionamento de instalações prediais de esgotos sanitários;
o Projeto e dimensionamento de instalações prediais de águas pluviais;
o Projeto e dimensionamento de instalações de combate a incêndio;
o Projeto e dimensionamento de instalações elétricas de baixa tensão.



Geotecnia:
o Mecânica dos solos;
o Índices físicos;
o Pressões;
o Percolação de água;
o Distribuição de pressões;
o Compactação;
o Resistência ao cisalhamento;
o Capacidade de carga;
o Recalques;
o Empuxos de terra;
o Fundações;
o Investigações geotécnicas;
o Análise;
o Projeto e execução de fundações: diretas, indiretas, superficiais e
profundas;
o Projeto e execução de obras de contenção.
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CARGO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS



























Acidente do trabalho: conceito técnico (NBR 14280 Cadastro de Acidente do
Trabalho) e legal (artigos 19 a 21 da lei 8.213-91); causas e consequências,
investigação e análise de acidentes e doenças profissionais e do trabalho; taxa de
frequência e gravidade, estatísticas de acidentes, comunicação e registro do
acidente. Investigação de acidentes do trabalho; Inspeção de segurança;
Legislação de segurança e saúde do trabalho: leis, portarias, decretos e Normas
Brasileiras Regulamentadoras - NBRs pertinentes a Segurança do Trabalho;
Norma Reguladora nº 1 - Disposições Gerais e Gerenciamento de riscos
ocupacionais (novo texto) Link: https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctppnrs/nr-1?view=default;
Norma Regulamentadora nº 4 - Serviços Especializados em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho;
Norma Regulamentadora nº 5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA);
Norma Regulamentadora nº 6 - Equipamento de Proteção Individual (EPI).
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC);
Norma Regulamentadora nº 7 - Programa de Controle Médico e Saúde
Ocupacional
–PCMSO
(novo
texto)
Link:
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-7?view=default ;
Norma Regulamentadora nº 8 – Edificações;
Norma Regulamentadora nº 9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais –
PPRA (novo texto). Link: https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctppnrs/nr-9?view=default ;
Norma Regulamentadora nº 10 – Segurança em instalações e serviços em
eletricidade;
Norma Regulamentadora nº 11 - Transporte, movimentação, armazenagem e
manuseio de materiais;
Norma Regulamentadora nº 12 - Máquinas e equipamentos;
Norma Regulamentadora nº 15 - Atividades e operações insalubres;
Norma Regulamentadora nº 16 - Atividades e operações perigosas. Laudo
Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT);
Norma Regulamentadora nº 17 – Ergonomia;
Norma Regulamentadora nº 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na
indústria
da
construção
(novo
texto).
Link:
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr- 18?view=default ;
Norma Regulamentadora nº 20 - Líquidos combustíveis e inflamáveis;
Norma Regulamentadora nº 21 – Trabalhos a céu aberto;
Norma Regulamentadora nº 23 - Proteção Contra Incêndio;
Norma Regulamentadora nº 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais
de Trabalho;
Norma Regulamentadora nº 25 – Resíduos Industriais;
Norma Regulamentadora nº 26 - Sinalização de Segurança;
Norma Regulamentadora nº 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de
Saúde;
Norma Regulamentadora nº 35 - Trabalho em Altura;
Suporte Básico à Vida. Técnicas de remoção a vítima e procedimentos de RCP
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para leigos e leigos capacitados;
Sistema de proteção e combate a incêndio (equipamentos fixos e móveis,
detecção e alarme contra incêndio e sprinkler). Brigadas de incêndio (NBR 14276
Programa de Brigada de Incêndio);
Higiene no trabalho: Conceito e aplicação; Riscos ambientais (físicos, químicos
e biológicos); Avaliação e controle de agentes ambientais; Aerodispersoides;
Limites de tolerância; Insalubridade; Periculosidade; Técnicas de uso de
equipamentos de medição e Normas de Higiene Ocupacional – Procedimentos
Técnicos da Fundacentro/Ministério do Trabalho;
Mapas de risco. Técnicas de análise e gerenciamento de estudo e análise de
risco;
Regulamentações da Previdência Social: Perfil Profissiográfico Previdenciário –
PPP, Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário – NTEP e Fator Acidentário
Previdenciário – FAP;
Orientação Normativa nº 4, de 14/02/2017: Estabelece orientação sobre a
concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e
gratificação por trabalhos com raios-x ou substâncias radioativas, e dá outras
providências;
Constituição da República Federativa do Brasil: artigos 7°, 195 e 201. 10. Lei nº
8.112/90: artigos 68 a 72. Decreto nº 97.458/89: Regulamenta a concessão dos
Adicionais de Periculosidade e de Insalubridade;
Noções de biossegurança.
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CARGO: PSICÓLOGO ÁREA/ESCOLAR E EDUCACIONAL
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS


















História e desenvolvimento da Psicologia Escolar e Educacional: origens,
atualidades e perspectivas;
Principais teorias do desenvolvimento e da aprendizagem;
Necessidades especiais de aprendizagem: caracterização e orientação de pessoas
com deficiência;
4 Alternativas de intervenção diagnóstica: jogos e dinâmicas grupais;
Terapia de grupo e grupos psicoterapêuticos/socioeducativos;
As relações entre Psicologia e Educação: desafios teórico-práticos;
A Psicologia Escolar e as políticas públicas em educação;
Políticas de permanência e inclusão no ensino superior;
A atuação do psicólogo escolar no ensino superior;
Psicologia Escolar e os processos de evasão, retenção e permanência na
educação superior;
Perspectiva intra e interdisciplinar do trabalho do psicólogo escolar;
Aspectos relacionados a professores, alunos e práticas pedagógicas;
Saúde mental no contexto universitário;
Orientação profissional e vocacional;
Elaboração de projetos pedagógicos e políticas educacionais;
Diagnóstico institucional e planejamento de ações de intervenção;
Atuação preventiva em questões de sexualidade, discriminação, violência e
drogas.
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CARGO: TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
















A Educação Superior no Brasil: modelos e estrutura;
Políticas Públicas para a Educação Superior brasileira;
Educação na Constituição Federal brasileira;
Políticas de Ações Afirmativas da Educação Superior Brasileira;
Educação superior e o plano nacional de Educação;
Gestão Democrática da educação;
As concepções do processo de ensino e aprendizagem: abordagem humanística,
interacionista, tecnológica e corporativa;
Currículo: políticas e práticas;
Projeto político-pedagógico: concepção, princípios e eixos norteadores;
Desenvolvimento histórico das tendências pedagógicas;
Organização da educação nacional;
Educação, sociedade e cultura;
Tecnologias digitais aplicadas à educação;
Tipos de Avaliação;
Legislação: Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº. 9.394/96).
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CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS




Contabilidade Geral: 1.1 Estática patrimonial. 1.2. Plano de contas. 1.3.
Procedimentos contábeis básicos: método das partidas dobradas; atos e fatos
contábeis; fórmulas de lançamento. 1.4. As variações do patrimônio líquido. 1.5.
Registro das operações típicas de uma empresa. 1.6. Operações com
mercadorias. 1.7. Balanço patrimonial. 1.8. Demonstração do Resultado do
Exercício. 1.9. Outras demonstrações contábeis segundo a Lei 6.404/76, a Lei
11.638/07 e demais atualizações. 1.10. reservas e provisões; depreciação,
amortização e exaustão;
Contabilidade Pública: 2.1. Sistema orçamentário; sistema financeiro; sistema
patrimonial; sistema de compensação e campo de atuação, noções gerais. 2.2
Orçamento público. 2.3. Receita pública: classificação legal da receita
orçamentária; receita extra- orçamentária; receitas intra-orçamentárias; estágios
da receita pública; quitações; resíduos ativos ou restos a arrecadar; dívida ativa;
restituições de receitas. 2.4. Despesa pública: classificação legal da despesa
orçamentária; despesa extra-orçamentária; estágios da despesa; restos a pagar ou
resíduos passivos; dívida pública; despesas de exercícios anteriores. 2.5.
Regimes contábeis: regime de Caixa, regime de competência (princípio da
competência) e escrituração na Contabilidade Pública. 2.6. Regime de
adiantamento. 2.7. Patrimônio público. 2.8. Créditos adicionais. 2.9.
Levantamento de balanços: balanço orçamentário; balanço financeiro; balanço
patrimonial e demonstração das variações patrimoniais.
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