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ANEXO II
Conteúdo Programático e Descrição Sumária do Cargo
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade: 4º série ou 5º ano do Ensino Fundamental.
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas de
natureza rotineira de limpeza arrumação e de zeladoria em geral, preparar cafezinhos bem como realizar
trabalhos de coleta e entrega de documentos e outros afins.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de textos; Alfabeto: vogal, Semivogal e Consoantes, Letras
maiúsculas e minúsculas; Encontro Vocálico; Encontro Consonantal; Sílaba: número de sílabas, Sílaba Tônica e
sua classificação; Artigos: (artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, umas); Frases:
(afirmativa e negativa); Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto de interrogação e ponto de
exclamação; Gênero: Masculino e Feminino; Ortografia; Antônimos/sinônimos; Diminutivo/aumentativo; Classe
de Palavras: Substantivo, Verbo e Numeral; Singular/Plural; noções básicas de acentuação gráfica.
Conteúdos de Matemática: Conjuntos: vazio e unitário; Números naturais: operações de adição, subtração,
multiplicação e divisão; Números pares e Números ímpares; Sistema de Medidas (o metro, o quilo, o litro, o
tempo); A moeda Brasileira (o Real); Problemas e cálculos; Sucessor e Antecessor (até 1000); resolução e
interpretação de problemas; Números Decimais e Porcentagem.
Conhecimentos Específicos: Noções de higiene e limpeza. Conservação das instalações prediais. Materiais de
limpeza e sua utilização. Destinação do lixo. Equipamentos para a segurança e higiene. Normas de segurança.
Prevenção de Acidentes. Limpeza dos diferentes espaços.

Limpeza de pisos, tapetes, móveis e objetos

diversos; limpeza de paredes, tetos, portas, rodapés, luminárias, vidraças e persianas; limpeza de ralos, caixa de
gordura, vasos e pias. Polimento de objetos, peças e placas de metal; Transporte de móveis, máquinas e
utensílios. Uso e cuidados com materiais de limpeza e higiene, detergente, desinfetante e defensivo. Zelo do
patrimônio. Ética profissional. Direitos e Deveres do Funcionário Público.

Cargo: GUARDA PATRIMONIAL
Escolaridade: 4º série ou 5º ano do Ensino Fundamental
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução da vigilância diurna
ou noturna nos prédios da Câmara e nas áreas públicas, bem como a defesa do patrimônio municipal.
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Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de textos; Alfabeto: vogal, Semivogal e Consoantes, Letras
maiúsculas e minúsculas; Encontro Vocálico; Encontro Consonantal; Sílaba: número de sílabas, Sílaba Tônica e
sua classificação; Artigos: (artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, umas); Frases:
(afirmativa e negativa); Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto de interrogação e ponto de
exclamação; Gênero: Masculino e Feminino; Ortografia; Antônimos/sinônimos; Diminutivo/aumentativo; Classe
de Palavras: Substantivo, Verbo e Numeral; Singular/Plural; noções básicas de acentuação gráfica.
Conteúdos de Matemática: Conjuntos: vazio e unitário; Números naturais: operações de adição, subtração,
multiplicação e divisão; Números pares e Números ímpares; Sistema de Medidas (O metro, o quilo, o litro, o
tempo); A moeda Brasileira (o Real); Problemas e cálculos; Sucessor e Antecessor (até 1000); resolução e
interpretação de problemas; Números Decimais e Porcentagem.
Conhecimentos Específicos: Noções sobre segurança pública. Noções sobre segurança patrimonial:
definições. Noções de Segurança Predial: orientações gerais: conhecimento do prédio, das pessoas que
freqüentam as instalações; O município e a sua segurança patrimonial. Procedimento em diferentes situações
profissionais: assalto, suspeita da presença de pessoas estranhas etc; Noções de Segurança do Trabalho:
acidentes do trabalho: conceito, causas e prevenção; normas de segurança: conceito de proteção e
equipamentos de proteção; normas básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos.
Noções de procedimentos de Primeiros Socorros. Relações humanas e profissionais: Comportamento e atitude
em ambiente de trabalho; Funções do Grupo; O papel do indivíduo no grupo; Regras básicas de comportamento
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Regras de hierarquias no
serviço público municipal; Zelo pelo patrimônio público. Vigilância do patrimônio público.

Cargo: MOTORISTA
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo – Carteira de Habilitação de Motorista, categoria “C”.
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução das tarefas
referentes a dirigir veículos leves e pesados, manipulando os comandos de marchas e direção, no transporte de
servidores e cargas em geral.
Conteúdos de Português: Interpretação de texto; Concordância Verbal; Concordância Nominal; Regência
Verbal; Orações Coordenadas; Orações Subordinadas; Colocação Pronominal; Próclise, Ênclise e Mesóclise;
Crase; Verbos; Pontuação; Sintaxe de Regência; Figuras de Linguagem; Classes de Palavras; Termos da
Oração; Ortografia; Processos de formação de palavras; Encontros Vocálicos e Consonantais; Acentuação
Gráfica.
Conteúdos de Matemática: Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades (adição,
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação); Múltiplos e divisores, MDC e MMC; Frações
ordinárias e decimais, números decimais, propriedades e operações; Expressões numéricas; Equações do 1° e
2° graus; Sistemas de equações do 1° e 2° graus; Es tudo do triângulo retângulo; relações métricas no triângulo
retângulo; relações trigonométricas; Teorema de Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área e Volume; Sistema de
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medidas de tempo, sistema métrico decimal; Números e grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra
de três simples e composta; Porcentagem; Juros simples - juros, capital, tempo, taxas e montante; Média
Aritmética simples e ponderada; Conjunto de Números Reais e Conjunto de Números Racionais; Problemas
envolvendo os itens do programa; porcentagem e juros simples.
Conhecimentos Específicos: Regras de relações humanas adequadas ao trabalho; Legislação de trânsito:
regras gerais de circulação; regra de ultrapassagem; regra de mudança de direção; regra de preferência;
velocidade permitida; classificação das vias; deveres e proibições; Infrações básicas para a apreensão de
documentos de habilitação de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro; infrações básicas para a cassação de
documentos de habilitação; Principais crimes e contravenções de trânsito; Conhecimento de sinais sonoros e
gestos de agente autoridade de trânsito; Tipos de sinalização; placas de regulamentação; advertência e
indicação; sinais luminosos; Conhecimento de defeitos simples do motor; Procedimentos corretos para
economizar combustível; Cuidados necessários para conservar o veículo em boas condições mecânicas;
Conhecimento básico sobre sistema de freios; defeitos simples do sistema elétrico; Porte de documentos
obrigatórios do veículo e do condutor; Conhecimento de regras de hierarquias no serviço público municipal;
atitudes no serviço; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e
externo e colegas de trabalho; Segurança do trabalho e prevenção de acidentes e incêndio. Direção Defensiva.
Noções de procedimentos de Primeiros Socorros.

Cargo: AGENTE DE ALMOXARIFADO E ARQUIVO
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo, Conhecimentos de Informática, Curso de Microsoft
Word e Excel no mínimo de 80 horas.
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução direta de tarefas
rotineiras de almoxarifado e arquivo, relacionadas com o recebimento e guarda de materiais, organização do
arquivo geral, conservação e arquivamento de atas, livros, documentos, revistas e outros.
Conteúdos de Português: Interpretação de texto; Concordância Verbal; Concordância Nominal; Regência
Verbal; Orações Coordenadas; Orações Subordinadas; Colocação Pronominal; Próclise, Ênclise e Mesóclise;
Crase; Verbos; Pontuação; Sintaxe de Regência; Figuras de Linguagem; Classes de Palavras; Termos da
Oração; Ortografia; Processos de formação de palavras; Encontros Vocálicos e Consonantais; Acentuação
Gráfica.
Conteúdos de Matemática: Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades (adição,
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação); Múltiplos e divisores, MDC e MMC; Frações
ordinárias e decimais, números decimais, propriedades e operações; Expressões numéricas; Equações do 1° e
2° graus; Sistemas de equações do 1° e 2° graus; Es tudo do triângulo retângulo; relações métricas no triângulo
retângulo; relações trigonométricas; Teorema de Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área e Volume; Sistema de
medidas de tempo, sistema métrico decimal; Números e grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra
de três simples e composta; Porcentagem; Juros simples - juros, capital, tempo, taxas e montante; Média
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Aritmética simples e ponderada; Conjunto de Números Reais e Conjunto de Números Racionais; Problemas
envolvendo os itens do programa; porcentagem e juros simples.
Noções de Informática: Conhecimentos básicos de hardware. Componentes e funções. Conexões e interfaces.
Segurança física (equipamentos) e lógica (backup, vírus e antivírus). Software básico, utilitários e aplicativos.
Ambientes Windows e Linux. Execução de procedimentos operacionais de rotina. Windows 98/Me/2000/XP,
conceitos básicos, diretórios, arquivos, comando, configurações, arquivo de lote, antivírus, cópias de segurança
MSOffice Word/2003/2007: conceitos básicos, navegando pelo ambiente, configurações, ajuda (help),
comandos, funções, aplicativos básicos (Acessórios e Principal), editores de texto, planilhas eletrônicas. Excel:
conceitos, configurações, comandos, funções, técnicas e recursos básicos e avançados para criar e manipular
planilhas e gráficos; Conceitos e serviços relacionados à Internet e ao correio eletrônico. Power Point:
Configurações, tipos de apresentações, formatações.
Conhecimentos Específicos: Noções de Almoxarifado e suas rotinas; Recepção e despacho de documentos;
Atendimento ao público interno e externo; Cotação de mercado. Definição do nível de estoque. Informação e
padronização sobre materiais. Inventário de materiais. Recebimento, estocagem e distribuição de materiais.
Arquivo: controle de recebimento, distribuição, reprodução e organização de correspondências. Técnicas de
arquivamento de documentos em geral e multimídia. Métodos e procedimentos de arquivamento. Organização e
limpeza do arquivo. Relações interpessoais e ética profissional.

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo, Conhecimentos de Informática, Curso de Microsoft
Word e Excel no mínimo de 80 horas.
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições o auxílio na execução, sob
supervisão direta, tarefas rotineiras de apoio administrativo e legislativo, relacionadas com a aplicação de
regulamentos e normas em geral, bem como os serviços de recebimento, guarda, organização e atualização de
livros documentos, revistas e outros periódicos.
Conteúdos de Português: Interpretação de texto; Concordância Verbal; Concordância Nominal; Regência
Verbal; Orações Coordenadas; Orações Subordinadas; Colocação Pronominal; Próclise, Ênclise e Mesóclise;
Crase; Verbos; Pontuação; Sintaxe de Regência; Figuras de Linguagem; Classes de Palavras; Termos da
Oração; Ortografia; Processos de formação de palavras; Encontros Vocálicos e Consonantais; Acentuação
Gráfica.
Conteúdos de Matemática: Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades (adição,
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação); Múltiplos e divisores, MDC e MMC; Frações
ordinárias e decimais, números decimais, propriedades e operações; Expressões numéricas; Equações do 1° e
2° graus; Sistemas de equações do 1° e 2° graus; Es tudo do triângulo retângulo; relações métricas no triângulo
retângulo; relações trigonométricas; Teorema de Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área e Volume; Sistema de
medidas de tempo, sistema métrico decimal; Números e grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra
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de três simples e composta; Porcentagem; Juros simples - juros, capital, tempo, taxas e montante; Média
Aritmética simples e ponderada; Conjunto de Números Reais e Conjunto de Números Racionais; Problemas
envolvendo os itens do programa; porcentagem e juros simples.
Noções de Informática: Conhecimentos básicos de hardware. Componentes e funções. Conexões e interfaces.
Segurança física (equipamentos) e lógica (backup, vírus e antivírus). Software básico, utilitários e aplicativos.
Ambientes Windows e Linux. Execução de procedimentos operacionais de rotina. Windows 98/Me/2000/XP,
conceitos básicos, diretórios, arquivos, comando, configurações, arquivo de lote, antivírus, cópias de segurança
MSOffice Word/2003/2007: conceitos básicos, navegando pelo ambiente, configurações, ajuda (help),
comandos, funções, aplicativos básicos (Acessórios e Principal), editores de texto, planilhas eletrônicas. Excel:
conceitos, configurações, comandos, funções, técnicas e recursos básicos e avançados para criar e manipular
planilhas e gráficos; Conceitos e serviços relacionados à Internet e ao correio eletrônico. Power Point:
Configurações, tipos de apresentações, formatações.
Conhecimentos Específicos: Noções Básicas da Lei Orgânica Municipal de Castelo; Noções Básicas do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Castelo; Procedimentos administrativos e legislativos relacionados à
função observada as atribuições do cargo. Redação oficial. Elaboração de ofícios e Correspondências em geral.
Técnicas de agendamento. Formas de tratamento. Abreviações de tratamento de personalidades. Comunicações
Oficiais; Noções de protocolo e arquivo: organização, alfabetação, métodos de arquivamento. Regras de
comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público. Zelo pelo patrimônio público.
Relações interpessoais e ética profissional.

Cargo: OFICIAL ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO
Escolaridade: Ensino Médio Completo – Conhecimentos de Informática, Curso de Microsoft Word e
Excel no mínimo de 160 horas.
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a execução e coordenação de
atividades de apoio técnico-administrativo e legislativo aos trabalhos e projetos de diversas áreas; o
assessoramento a autoridades superiores, desenvolvendo atividades mais complexas que requeiram certo grau
de autonomia e envolvam coordenação e supervisão, bem como o controle de aplicações de leis, regulamentos
e normas de administração geral ou específica.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação gráfica.
Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras
sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por
quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ). Classificação das palavras – substantivo, artigo,
adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes
pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – elementos mórficos. Processo de formação
das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva
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e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração.
Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, orações reduzidas, orações intercaladas ou
interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação.
Emprego de algumas classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro
consonantal. Produção de sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de
linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura.
Conteúdos de Matemática: Conceito de número e algarismo. Números reais. Números complexos. Números
ordinais. Números fracionários. Razão e Proporção. Regra de três simples e composta. Potenciação e
radiciação. Operações com frações. Equação de 1° gr au e sistemas de equações de 1° grau. Expressões
algébricas. Equações de 2° grau. Equações envolvend o frações algébricas. Relação entre grandezas. Sistema
de medidas usuais. Média aritmética, simples e ponderada. Produtos notáveis. Porcentagem. Máximo Divisor
Comum e Mínimo Múltiplo Comum. Progressões (aritméticas e geométricas). Juros simples e composto. Análise
combinatória. Probabilidade Trigonometria. Funções trigonométricas. Resolução de triângulos. Poliedros.
Geometria. Relação entre ponto, reta e circunferência. Ângulos. Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos
geométricos. Cálculo de áreas e volumes. Problemas envolvendo Raciocínio Lógico.
Noções de Informática: Conhecimentos básicos de hardware. Componentes e funções. Conexões e interfaces.
Segurança física (equipamentos) e lógica (backup, vírus e antivírus). Software básico, utilitários e aplicativos.
Ambientes Windows e Linux. Execução de procedimentos operacionais de rotina. Windows 98/Me/2000/XP,
conceitos básicos, diretórios, arquivos, comando, configurações, arquivo de lote, antivírus, cópias de segurança
MSOffice Word/2003/2007: conceitos básicos, navegando pelo ambiente, configurações, ajuda (help),
comandos, funções, aplicativos básicos (Acessórios e Principal), editores de texto, planilhas eletrônicas. Excel:
conceitos, configurações, comandos, funções, técnicas e recursos básicos e avançados para criar e manipular
planilhas e gráficos; Conceitos e serviços relacionados à Internet e ao correio eletrônico. Power Point:
Configurações, tipos de apresentações, formatações.
Conhecimentos Específicos: Noções Básicas da Lei Orgânica Municipal de Castelo; Noções Básicas do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Castelo; Procedimentos administrativos e legislativos relacionados à
função observada as atribuições do cargo. Redação oficial. Elaboração de ofícios e Correspondências em geral.
Técnicas de agendamento. Formas de tratamento. Abreviações de tratamento de personalidades. Noções de
técnicas de secretariar; uso de fax e internet. Comunicações Oficiais; Noções de protocolo e arquivo:
organização, alfabetação, métodos de arquivamento. Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras
de hierarquias no serviço público. Noções básicas sobre licitações e contratos administrativos. Noções básicas
sobre encargos sociais (previdência social e impostos diversos).

Zelo pelo patrimônio público. Relações

interpessoais e ética profissional. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o
público interno e externo e colegas de trabalho.
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Cargo: TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Escolaridade: Cursos de Técnico em Informática.
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução dos serviços que
se destinam a participar do desenvolvimento de projetos, elaboração, implantação, manutenção, documentação
e suporte de sistemas e de hardware, bem como de executar serviços programados.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação gráfica.
Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras
sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por
quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ). Classificação das palavras – substantivo, artigo,
adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes
pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – elementos mórficos. Processo de formação
das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva
e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração.
Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, orações reduzidas, orações intercaladas ou
interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação.
Emprego de algumas classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro
consonantal. Produção de sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de
linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura.
Conteúdos de Matemática: Conceito de número e algarismo. Números reais. Números complexos. Números
ordinais. Números fracionários. Razão e Proporção. Regra de três simples e composta. Potenciação e
radiciação. Operações com frações. Equação de 1° gr au e sistemas de equações de 1° grau. Expressões
algébricas. Equações de 2° grau. Equações envolvend o frações algébricas. Relação entre grandezas. Sistema
de medidas usuais. Média aritmética, simples e ponderada. Produtos notáveis. Porcentagem. Máximo Divisor
Comum e Mínimo Múltiplo Comum. Progressões (aritméticas e geométricas). Juros simples e composto. Análise
combinatória. Probabilidade Trigonometria. Funções trigonométricas. Resolução de triângulos. Poliedros.
Geometria. Relação entre ponto, reta e circunferência. Ângulos. Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos
geométricos. Cálculo de áreas e volumes. Problemas envolvendo Raciocínio Lógico.
Conhecimentos Específicos: Relações interpessoais no trabalho; ética profissional; Instalação, utilização e
manutenção de hardwares e softwares. Conhecimentos e domínio do uso de ferramentas de softwares para
microcomputadores e aplicativos para elaboração de textos. Planilhas eletrônicas e banco de dados.
Conhecimentos de instalação e manutenção de redes de computadores. Conhecimentos de proteção e
segurança de sistemas. Sistemas operacionais. Internet e Intranet. Conhecimentos de manutenção de
computadores

e

impressoras.

Conhecimento

sobre

o

pacote

Microsoft

Office.

Componentes

de

microcomputadores. Dispositivos de armazenamento de dados. Gerenciamento de Memória. Tipos de Memórias.
Dispositivos de entrada e saída. Placa Mãe Interfaces paralela, serial, USB, IDE e SCSI. Noções básicas de
atividades correlatas.
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Cargo: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Escolaridade: Curso de Técnico em Contabilidade - Registro no CRC; Conhecimentos de Informática, Curso de Microsoft
Word e Excel no mínimo de 120 horas.

Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a execução de tarefas
referentes a administração financeira e contábil.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação gráfica.
Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras
sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por
quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ). Classificação das palavras – substantivo, artigo,
adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes
pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – elementos mórficos. Processo de formação
das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva
e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração.
Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, orações reduzidas, orações intercaladas ou
interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação.
Emprego de algumas classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro
consonantal. Produção de sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de
linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura.
Noções de Informática: Conhecimentos básicos de hardware. Componentes e funções. Conexões e interfaces.
Segurança física (equipamentos) e lógica (backup, vírus e antivírus). Software básico, utilitários e aplicativos.
Ambientes Windows e Linux. Execução de procedimentos operacionais de rotina. Windows 98/Me/2000/XP,
conceitos básicos, diretórios, arquivos, comando, configurações, arquivo de lote, antivírus, cópias de segurança
MSOffice Word/2003/2007: conceitos básicos, navegando pelo ambiente, configurações, ajuda (help),
comandos, funções, aplicativos básicos (Acessórios e Principal), editores de texto, planilhas eletrônicas. Excel:
conceitos, configurações, comandos, funções, técnicas e recursos básicos e avançados para criar e manipular
planilhas e gráficos; Conceitos e serviços relacionados à Internet e ao correio eletrônico. Power Point:
Configurações, tipos de apresentações, formatações.
Conhecimentos Específicos: Contabilidade Geral: objetivo, finalidade; conceito, objeto e campo de atuação;
patrimônio e suas variações; contas (conceito, tipos e plano de contas); escrituração; métodos, diário, razão e
livros auxiliares; fatos contábeis; registro de operações mercantis e de serviços; ajustes e levantamento de
demonstrativos financeiros (Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido). Débito e crédito. Contabilidade Pública: conceito e campo de atuação. Bens
Públicos: conceito e classificação. Orçamento: conceito, elaboração e regime orçamentário. Créditos Adicionais:
conceito e classificação; receitas e despesas orçamentárias; estágios e classificação; receitas e despesas extraorçamentárias; variações independentes da execução orçamentária. Sistema de Contas: conceito e
classificação. Demonstrativos Contábeis: balanços orçamentários, financeiro patrimonial e demonstrativo das
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variações patrimoniais. Orçamento Público: características, técnicas de elaboração; exercício financeiro;
execução orçamentária. Legislação: Lei 4.320 de 17/03/64; Lei 8.666 de 21/06/93 com alterações da Lei
8.883/94 e suas atualizações; Lei Complementar 101 de 04/05/2000; Lei 6.404 de 31/12/76 com alterações da
Lei 10.303/01.

Cargo: PROCURADOR LEGISLATIVO
Escolaridade: Curso de Nível Superior em Direito – Registro na OAB – Ordem dos Advogados do
Brasil.
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a organização, e a execução
dos serviços de registro de anais das sessões da Câmara Municipal e de suas comissões, no que se refere a
seleção, revisão e redação final dos expedientes de interesse do Poder Legislativo Municipal.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação gráfica.
Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e
homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau /
mal – afim / a fim ).

Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo,

advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos.
Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do
verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado.
Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de
regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase.
Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. O significado das palavras. Denotação e
conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem.
Conhecimentos Gerais: Ética e Cidadania: debate atual. Meio Ambiente e Sociedade: Problemas e Políticas
Públicas. Cotidiano Brasileiro e Violência. Atualidade Política Brasileira. Direitos Sociais e Atualidades.
Regimento Interno da Câmara Municipal de Castelo. Lei Orgânica do Município de Castelo. Relações
interpessoais. Ética profissional.
Conhecimentos Específicos: Direito Administrativo: Administração Pública: conceito e características.
Administração Direta e Indireta. Regime jurídico-administrativo: princípios da Administração pública,
prerrogativas e sujeições. Poder normativo, poder disciplinar, poder hierárquico e poder de polícia. Abuso de
poder. Atos Administrativos: conceito, atributos, elementos, classificações e extinção. Nulidade – Revogação.
Discricionariedade e vinculação Processo administrativo. Processo administrativo no Código Brasileiro de
Trânsito. Contratos Administrativos: conceito, peculiaridades, alteração, interpretação, formalização, execução e
inexecução. Modalidades de contratos administrativos. Contrato de gestão, convênios e consórcios. A Teoria da
Imprevisão e seus reflexos nos Contratos Administrativos. Licitação: conceito, princípios, modalidades e
procedimento (Lei 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores). Servidores públicos: conceito,
classificação, provimento, vacância, responsabilidade e regime previdenciário. Processo administrativo
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disciplinar. Responsabilidade do Estado. Bens públicos. Controle da Administração Pública. Direito
Constitucional: Constituição. Conceito. Classificação e interpretação das Normas Constitucionais. A ordem
constitucional vigente. Supremacia constitucional e controle da constitucionalidade das normas. Princípios
fundamentais. Direitos e Garantias Fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos em espécie, direitos
sociais, direitos à nacionalidade e direitos políticos. Organização Político-Administrativa do Estado Brasileiro:
União, Estados Federados e Municípios. A Administração Pública na Constituição Federal. Organização dos
Poderes Judiciário, Legislativo Executivo na Constituição Federal. Funções essenciais à Justiça. Princípios
gerais da atividade econômica. Política urbana. Seguridade social: previdência social, saúde e assistência social.
Educação, cultura e desporto. Meio ambiente. Família, criança, adolescente e idoso. Direito Civil: Lei de
Introdução ao Código Civil. Pessoas: pessoas naturais e pessoas jurídicas. Personalidade e capacidade jurídica.
Domicílio. Bens: Conceito e Classificações. Fatos, Atos e Negócio Jurídicos: Modalidade, Defeitos, Forma e
Nulidades. O Direito Adquirido. Da Prescrição e Decadência. Posse: Conceito, classificação, aquisição, efeitos e
perda. Dos Direitos Reais: disposições gerais. Propriedades: conceito, aquisição e perda. Direitos de vizinhança.
Condomínio geral e condomínio edilício. Superfície. Servidões. Usufruto. Uso. Habitação. Direitos do promitente
comprador. Penhor hipoteca e anticrese. Obrigações: modalidades, transmissão, adimplemento, extinção e
inadimplemento. Contrato: conceito, classificações, disposições gerais e extinção. Espécies de Contrato: compra
e venda, troca ou permuta, doação, locação, comodato, mútuo, prestação de serviço, empreitada, mandato e
fiança. Atos unilaterais. Responsabilidade Civil: princípios gerais, da obrigação de indenizar, da indenização
Casamento. Relações de Parentesco. Alimentos. Bem de família. União estável. Sucessões: sucessão legítima e
sucessão testamentária. Direito Processual Civil: Estrutura do Código de Processo Civil. Processos de
Conhecimento. Jurisdição e Ação. Partes e Procuradores. Atos Processuais. Formação, suspensão e extinção
do Processo. Antecipação de tutela. Procedimento sumário. Procedimento Ordinário. Recursos. Processo de
Execução: disposições gerais, espécies, suspensão e extinção. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade.
Processo Cautelar: disposições gerais, Arresto, Seqüestro, Busca e Apreensão, Exibição, Produção Antecipada
de Provas e atentado. Procedimentos especiais: Ações Possessórias, Ação de Nunciação de Obra Nova, Ação
de Usucapião, Inventários e Partilhas, Embargos de Terceiro e Ação de Desapropriação. Procedimento das
ações constitucionais: Ação Popular, Mandado de Segurança e Ação Civil Pública. Direito do Trabalho e
Direito Processual do Trabalho: Contrato Individual de Trabalho: conceito, requisitos, classificação e alteração.
Salário. Remuneração. Estabilidade. Indenização. Fundo de Garantia. Reintegração e Readmissão. Férias.
Aviso Prévio. 13º salário. Salário Mínimo. Extinção do contrato de trabalho. Rescisão: justas causas. Despedida
Indireta. Culpa recíproca – Factum Principis. Inquérito para apuração de faltas. Representação Sindical. O direito
de greve e suas implicações no serviço público. Atos, termos e prazos processuais. Nulidades. Exceções.
Audiências. Provas. Decisão e sua eficácia. Recursos. Dissídios individuais. Dissídios Coletivos. Procedimento
sumaríssimo. Falta grave. O processo de execução. Legislação subsidiária. Organização da Justiça do Trabalho.
Graus de Jurisdição. Reclamação trabalhista: rito processual. Conciliação e julgamento. Recursos na Justiça do
Trabalho, no processo de conhecimento e no de execução. Direito Financeiro: Normas gerais de Direito
Financeiro. Receita Pública. Despesa Pública. Orçamento (Lei 4.320/64). Lei de Responsabilidade Fiscal. Direito
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Tributário: Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Normas Gerais de Direito Tributário. Norma
tributária: vigência, aplicação, interpretação e integração. Tributo: conceito, natureza jurídica e espécies.
Obrigações tributárias: conceito, fato gerador sujeito ativo e passivo. Obrigação principal e acessória. Crédito
tributário: conceito, natureza, lançamento, revisão, suspensão, extinção e exclusão. Responsabilidade tributária.
O Sistema Tributário Nacional: tributos federais, estaduais e municipais. Direito Penal: Dos crimes praticados
por funcionário público contra a administração em geral. Dos crimes praticados por particular contra a
administração geral. Dos crimes contra a administração da justiça. Dos crimes contra as finanças públicas.

Cargo: CONTADOR
Escolaridade: Curso de Nível Superior em Ciências Contábeis – Registro no CRC – Conselho
Regional de Contabilidade, Conhecimentos de Informática, Curso de Microsoft Word e Excel no
mínimo de 120 horas. Experiência mínima de 03 (três) anos em atividades similares às descritas para
o cargo.
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a execução de tarefas que
destinam-se ao planejamento, coordenação e execução dos trabalhos de análise, registro e perícias contábeis,
estabelecendo princípios, normas e procedimentos, obedecendo às determinações de controle externo, para
permitir a administração dos recursos patrimoniais e financeiros da Câmara.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação gráfica.
Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e
homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau /
mal – afim / a fim ).

Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo,

advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos.
Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do
verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado.
Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de
regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase.
Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. O significado das palavras. Denotação e
conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem.
Noções de Informática: Conhecimentos básicos de hardware. Componentes e funções. Conexões e interfaces.
Segurança física (equipamentos) e lógica (backup, vírus e antivírus). Software básico, utilitários e aplicativos.
Ambientes Windows e Linux. Execução de procedimentos operacionais de rotina. Windows 98/Me/2000/XP,
conceitos básicos, diretórios, arquivos, comando, configurações, arquivo de lote, antivírus, cópias de segurança
MSOffice Word/2003/2007: conceitos básicos, navegando pelo ambiente, configurações, ajuda (help),
comandos, funções, aplicativos básicos (Acessórios e Principal), editores de texto, planilhas eletrônicas. Excel:
conceitos, configurações, comandos, funções, técnicas e recursos básicos e avançados para criar e manipular
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planilhas e gráficos; Conceitos e serviços relacionados à Internet e ao correio eletrônico. Power Point:
Configurações, tipos de apresentações, formatações.
Conhecimentos Específicos: Aspectos Introdutórios de Contabilidade. Patrimônio. Fatos Contábeis. Contas.
Resultado. Escrituração. Registro das Operações típicas de uma empresa: operações com mercadorias,
operações com pessoas, operações financeiras. Provisões. Critérios de avaliação do Ativo e do Passivo.
Registros contábeis na reestruturação de empresas.
Demonstrações contábeis.

Medidas preliminares a elaboração de balanços.

Princípios fundamentais de contabilidade.

Noções de Auditoria: conceito,

classificação, normas brasileiras de auditoria, controle interno. Aspectos Introdutórios de Contabilidade Pública.
Demonstrações contábeis. Sistema de Controle Interno e Externo. Lei de Responsabilidade Fiscal: conceitos e
noções, crimes fiscais. Demonstrativos Contábeis: balanços orçamentários, financeiro patrimonial e
demonstrativo das variações patrimoniais. Receita e Despesa Pública. Orçamento Público: características,
técnicas de elaboração; exercício financeiro; execução orçamentária. Legislação: Lei 4.320 de 17/03/64; Lei
8.666 de 21/06/93 com alterações da Lei 8.883/94 e suas atualizações; Lei Complementar 101 de 04/05/2000;
Lei 6.404 de 31/12/76 com alterações da Lei 10.303/01, Lei Complementar 123/2006. Relações interpessoais e
Ética profissional.

Cargo: REDATOR
Escolaridade: Curso de Nível Superior em Letras/Português, Comunicação Social, Jornalismo ou
Pedagogia – Registro no respectivo Conselho Profissional.
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a organização, e a execução
dos serviços de registro de anais das sessões da Câmara Municipal e de suas comissões, no que se refere a
seleção, revisão e redação final dos expedientes de interesse do poder Legislativo Municipal.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação gráfica.
Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e
homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau /
mal – afim / a fim ).

Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo,

advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos.
Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do
verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado.
Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de
regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase.
Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. O significado das palavras. Denotação e
conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem.
Noções de Informática: Conhecimentos básicos de hardware. Componentes e funções. Conexões e interfaces.
Segurança física (equipamentos) e lógica (backup, vírus e antivírus). Software básico, utilitários e aplicativos.
Ambientes Windows e Linux. Execução de procedimentos operacionais de rotina. Windows 98/Me/2000/XP,
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conceitos básicos, diretórios, arquivos, comando, configurações, arquivo de lote, antivírus, cópias de segurança
MSOffice Word/2003/2007: conceitos básicos, navegando pelo ambiente, configurações, ajuda (help),
comandos, funções, aplicativos básicos (Acessórios e Principal), editores de texto, planilhas eletrônicas. Excel:
conceitos, configurações, comandos, funções, técnicas e recursos básicos e avançados para criar e manipular
planilhas e gráficos; Conceitos e serviços relacionados à Internet e ao correio eletrônico. Power Point:
Configurações, tipos de apresentações, formatações.
Conhecimentos Específicos: Redação parlamentar. Redação e técnica legislativa. Discurso parlamentar: O
discurso e a comunicação. O discurso político. Estrutura do discurso. A racionalidade e a emotividade, a
pessoalidade e a impessoalidade na criação de textos. Vícios de raciocínio. Coesão textual. Coerência textual.
Redação oficial e administrativa e redação de correspondências oficiais. Tipos de variação lingüística; dialetos e
registros. Oralidade e escrita. Formalidade e informalidade. Norma lingüística. A variação lingüística e a
construção do texto escrito. A comunicação nas organizações. Ética e responsabilidade social e cidadania.
Relações interpessoais.

Cargo: ADMINISTRADOR
Escolaridade: Curso de Nível Superior em Administração – Registro no CRA
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, o planejamento, a
organização, o controle, a direção e a execução de pesquisas sobre questões técnicas de administração,
relacionadas com a organização municipal, formulando e apresentando soluções.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação gráfica.
Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e
homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau /
mal – afim / a fim ).

Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo,

advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos.
Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do
verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado.
Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de
regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase.
Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. O significado das palavras. Denotação e
conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem.
Conhecimentos Gerais: Ética e Cidadania: debate atual. Meio Ambiente e Sociedade: Problemas e Políticas
Públicas. Cotidiano Brasileiro e Violência. Atualidade Política Brasileira. Direitos Sociais e Atualidades.
Regimento Interno da Câmara Municipal de Castelo. Lei Orgânica do Município de Castelo. Relações
interpessoais. Ética profissional.
Conhecimentos Específicos: Administração Geral: Teoria Clássica – Teoria das Relações Humanas – Teoria
Burocrática – Teoria Comportamental - Administração centralizada. Administração descentralizada: - Autarquias.
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- Órgãos públicos. - Sociedade de economia mista. Fundações. Controle: - Conceitos e objetivos. - O processo
de controle. - Técnicas de controle. Direção: - Natureza e fundamentos. - A coordenação como um dos objetivos
da direção. - Técnicas de direção (ordens, orientação, delegação, etc..). - Comunicação e motivação. Liderança. Organização: - Os fundamentos da organização formal: divisão do trabalho, responsabilidade e
autoridade. - Amplitude administrativa. - Delegação: técnicas e princípios. - Departamentalização. - Tipos de
estruturas. - Órgãos de linha e "staff". - A organização informal. Planejamento: - Importância e significado. Elementos básicos do planejamento. - Tipos de planos. - Princípios básicos. Administração de Recursos
Humanos: Administração de recursos humanos: - Objetivos de R.H. e suas funções. - Órgãos de Planejamento
e Execução. Avaliação de desempenho: - Objetivos e métodos. Treinamento. - Necessidade de treinamento. Métodos e tipos. - Programas de treinamento. - Avaliação dos resultados. Administração Financeira e
Orçamentária: Exercício financeiro: Créditos adicionais. Restos a pagar. Dívida ativa. Orçamento e programa:
Filosofia do planejamento-orçamento. Objetivos. Estruturação e normas de elaboração (proposta orçamentária).
Princípios básicos: Anualidade. Unidade e Universidade. Receita e despesa pública: Conceitos e fases. Sistemas
de administração financeira e orçamentária: Órgão central normativo. Legislação regulamentadora. Licitações:
Princípios básicos e definições. Regime de execução de obras e serviços. Modalidades, limites e dispensa.
Inegibilidades. Habilitações jurídicas, qualificação técnica e economico-financeira. Regularidade fiscal. Contratos:
Cláusulas essenciais; Duração do contrato. Formalização dos contratos. Rescisão contratual. Modalidades de
garantia. Duração dos contratos. Administração de Materiais: Administração de estoques. Previsão de
consumo. Classificação de materiais. Método para custeio dos estoques. Aquisição de materiais: Programação
de compras. Compras e limitações na Administração Pública. Controle de materiais: Distribuição de materiais.
Sistemas de controle de estoque por computados. Inventário de estoques. Estrutura de um sistema integrado de
administração de material: Organograma. Atribuições e relações interdepartamentais. Guarda e armazenagem
de materiais. Almoxarifados-localização e conservação.

Cargo: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
Escolaridade: Curso de Nível Superior em Direito, Contabilidade ou Administração – Registro nos
respectivos órgãos das classes; OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, CRC - Conselho Regional de
Contabilidade ou CRA – Conselho Regional de Administração.
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução das tarefas
referentes ao exame prévio, concomitante e posterior dos sistemas administrativos e operacionais de controle
interno administrativo utilizado na gestão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e de pessoal.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação gráfica.
Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e
homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau /
mal – afim / a fim ).

Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo,

advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos.
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Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do
verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado.
Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de
regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase.
Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. O significado das palavras. Denotação e
conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem.
Conhecimentos Gerais: Ética e Cidadania: debate atual. Meio Ambiente e Sociedade: Problemas e Políticas
Públicas. Cotidiano Brasileiro e Violência. Atualidade Política Brasileira. Direitos Sociais e Atualidades.
Regimento Interno da Câmara Municipal de Castelo. Lei Orgânica do Município de Castelo. Relações
interpessoais. Ética profissional.
Conhecimentos Específicos: DIREITO ADMINISTRATIVO. Administração Pública: espécies, formas e
características. Princípios da Administração Pública. Teoria geral da função pública. Espécies de regimes
jurídicos, sua natureza e características. O servidor público e a Constituição Federal de 1988. Serviço público:
conceito e natureza; modalidades e formas de prestação. Regime jurídico da licitação e dos contratos.
Administração: análise da legislação; obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação de licitação;
procedimentos, anulação e revogação; modalidades de licitação. Teoria geral do Ato Administrativo: conceitos,
classificação, espécies, elementos, requisitos e atributos do ato administrativo: o ato administrativo e os direitos
dos administradores. Poderes administrativos. Controle da Administração Pública: espécie de controle e suas
características; seus efeitos na prestação dos serviços públicos. Controle da Administração Pública: conceito,
tipos, forma - controle externo, controle interno, controle parlamentar, controle social, controle jurisdicional.
Responsabilidade Civil da Administração. Lei de Responsabilidade Fiscal. DIREITO TRIBUTÁRIO - Lei tributária.
Fato gerador. Base de cálculo. Alíquota. Lançamentos – modalidades: por declaração, de ofício e por
homologação, revisão, atualização de valores imobiliários, recursos contra lançamentos. Crédito tributário –
exigibilidade, extinção, pagamento, decadência, prescrição, exclusão, anistia, cobrança judicial. Imunidade e
isenção.

CONTABILIDADE GERAL - Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade. Patrimônio. Conceito

contábil e componentes patrimoniais. Itens Patrimoniais. Ativo, Passivo e Situação Patrimonial Líquida. Equação
Patrimonial e suas variações. Representação gráfica dos estados patrimoniais. Conceitos de capital: (social ou
nominal, próprio, de terceiros, total à disposição da entidade, capital realizado e a realizar e autorizado).
Diferença entre capital e patrimônio. Escrituração contábil. Conceito de Débito e Crédito. Contas Contábeis
natureza e sua movimentação. Métodos de escrituração. Lançamentos contábeis: conceito, funções e elementos
essenciais. Principais Livros Contábeis. Atos e fatos administrativos: conceito, classificação e diferença entre ato
e fato administrativo. Receitas e Despesas – conceitos, contabilização, classificação e tratamento contábil.
Conceitos contábeis aplicados e Principais Contas. Tratamento de Receitas e Despesas Antecipadas. Principais
Contas, Conceitos Contábeis Aplicados e Procedimentos de Avaliação. Tratamento de Valores a Pagar de Curto
e de Longo Prazo. Principais Contas, Conceitos Contábeis Aplicados e Procedimentos de Avaliação. Tratamento
de Ativos Permanentes. Principais Contas, Conceitos Contábeis Aplicados e Procedimentos de Avaliação e
Provisões Aplicáveis. Tratamento do Patrimônio Líquido. Principais Contas, Conceitos Contábeis Aplicados e
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Procedimentos de Avaliação. Demonstrações Contábeis Obrigatórias. Conceitos, Composição, Forma de
Evidenciação, Importância, Finalidade, Estrutura e Forma de Apresentação. Orçamento público: O orçamento na
Constituição Federal de 1988, Evolução do Orçamento Público, Os Princípios Orçamentários, O Orçamentoprograma, O Processo Orçamentário, A Execução Orçamentária, A Avaliação Orçamentária; Receita pública:
Conceito, A Receita Orçamentária, Classificação da Receita Orçamentária, Receita Extra-orçamentária, Estágio
da Receita Pública; Despesa pública: Conceito, Despesa Orçamentária, Classificação da Despesa Orçamentária,
Despesa Extra-orçamentária, Estágio de Despesa Pública e Contabilização da Despesa Pública; Os restos a
pagar; despesas de exercícios anteriores; licitação: Conceito, Legislação Aplicada, Edital, Modalidades de
Licitação. Os Documentos da Execução Orçamentária, O Plano de Contas, A Tabela de Eventos, Roteiros de
Contabilização,

O

Ambiente

de

Processamento

da

Execução

Orçamentária,

INVENTÁRIO

NA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Material Permanente, Material de Consumo, AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: O Balanço Orçamentário, O Balanço Financeiro, O Balanço Patrimonial, A
Demonstração das Variações Patrimoniais.

Cargo: ANALISTA DE SISTEMA
Escolaridade: Curso de Nível Superior em Análise de Sistemas.
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a exceção dos serviços que se
destinam a participar do desenvolvimento de projetos, elaboração, implantação, manutenção, documentação e
suporte de sistemas, bem como de executar serviços programados
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação gráfica.
Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e
homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau /
mal – afim / a fim ).

Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo,

advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos.
Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do
verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado.
Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de
regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase.
Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. O significado das palavras. Denotação e
conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem.
Conhecimentos Gerais: Ética e Cidadania: debate atual. Meio Ambiente e Sociedade: Problemas e Políticas
Públicas. Cotidiano Brasileiro e Violência. Atualidade Política Brasileira. Direitos Sociais e Atualidades.
Regimento Interno da Câmara Municipal de Castelo. Lei Orgânica do Município de Castelo. Relações
interpessoais. Ética profissional.
Conhecimentos Específicos: Conceitos de sistemas de computação; Organização de Computadores; Sistemas
de numeração e representação de dados; Sistemas Operacionais: conceitos básicos; sistemas de arquivos;
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gerenciamento de dispositivos. Redes de Computadores: conceitos básicos; redes locais e de longa distância;
Arquitetura OSI da ISO; TCP/IP; topologias; protocolos; segurança. Arquitetura distribuída: principais conceitos e
componentes; Modelo cliente/servidor. Conceitos de Internet, Intranet, Extranet; Análise e Projeto de Sistemas:
análise e projeto estruturado de sistemas; modelagem funcional; modelagem dinâmica; modelagem de dados;
Análise e projeto orientado a objetos. Banco de Dados: conceitos básicos; administração de dados; sistemas de
gerência de banco de dados (SGBD); arquitetura de banco de dados; Banco de dados relacionais. Modelagem
de dados. Conceitos de Data Warehouse, estruturas e aplicações. Engenharia de Software: princípios de
engenharia de software; processos de software; engenharia de sistemas e da informação; gerenciamento de
projetos de software. Gerenciamento de Projetos: conceitos básicos; planejamento, acompanhamento e controle.

