
 

INPAS 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

NO ÂMBITO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS - INPAS 

Edital nº 001/2011, de 10 de Dezembro de 2011 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 
PETRÓPOLIS - INPAS, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura de inscrições e estabelece as 
normas para realização de Concurso Públ ico, para o provi mento de cargo no  quadro de c arreira dos profi ssionais 
no âmbi to do INPAS, pa ra o preench imento de 13 (treze) vagas, sendo: 2 (duas) vagas para cargos de Ní vel 
Fundamental, 5 (ci nco) vagas para cargos de N ível Médi o e  6 (sete) vagas para ca rgos de Ní vel S uperior, 
observadas as disposições constitucionais e legais referentes ao assunto, especialmente, a Lei nº 3.884, de 15 de  
julho de 1977, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes 
do Muni cípio de Petró polis com fundamento no i nciso IX, do art.  37 da Consti tuição F ederal de 19 88 e suas  
alterações, bem como as demais Leis pertinentes, inclusive as normas estabelecidas neste Edital. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Conc urso será re gido por est e Edi tal, seus A nexos e publ icações di sponíveis na pági na do certame no  
endereço www.domcintra.org.br e sua elaboração, organi zação e execução caberá à FUNDAÇÃO DOM CINTRA - 
FDC, conforme Contrato sob Termo n º 35 fl s. 86 e 87, lavrado nos autos do Processo n º 16815/2010, com apoio 
da Comissão Organizadora do Concurso Público, instituída pelo Decreto PMP nº 607 de 30 de agosto de 2011. 
 
1.2. O Concurso será composto de Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos; 

1.3. As provas serão realizadas no município de Petrópolis. 

1.4. Os cand idatos aprovados serão submetidos a estágio probatório durante 36 (trinta e sei s) meses, conforme 
legislação em vigor, durante o qual as suas habilidades e desempenho serão objeto de avaliação. 

1.5. O exercí cio das ati vidades de que trata este Concurso dar-se-á no município de P etrópolis - RJ,  observada, 
para a nomeação e posse, a rigorosa ordem de classificação. 

1.6. O presente Edital possui os seguintes Anexos: 

a) Anexo I – Quadro de Vagas; 

b) Anexo II – Quadro de Provas; 

c) Anexo III – Conteúdos Programáticos; 

d) Anexo IV – Cronograma de Atividades. 

2. DOS CARGOS, DOS REQUISITOS, DAS ATRIBUIÇÕES, DAS REMUNERAÇÕES E DAS VAGAS 

2.1. NÍVEL FUNDAMENTAL 

2.1.1. CARGO: Agente Previdenciário 

2.1.1.1 Requisito: Certificado de Conclusão de Curso do Ensino Fundamental, fornecido por Instituição de Ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação. 

2.1.1.2 Atribuições específicas: 

 Executar tarefas básicas de concessão de benefícios previdenciários; 

 Executar quaisquer atividades de apoio administrativo solicitados pela chefia imediata. 

2.1.1.3 Jornada de trabalho: 40 horas semanais 

2.1.1.4 Remuneração: R$ 894,27 (oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos) 

2.1.1.5 Vagas: 2 



2.2. NÍVEL MÉDIO 

2.2.1. CARGO: Técnico em Contabilidade 
2.2.1.1 Requisito: Certificado de conclusão do curso Técnico em Contabilidade, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no conselho de classe. 

2.2.1.2 Atribuições específicas: 

 Executar as ati vidades rel ativas a execução orçamentári a, controlando e anali sando as informa ções 
contábeis; 

 Efetivar o registro contábil de todos os atos e fatos da gestão financeira e patrimonial do INPAS; 

 Organizar e expedir nos prazos determinados, os balancetes, balanços e outras demonstrações contábeis; 

 Promover o acompanhamento técnico-contábil-financeiro, visando a salvaguarda dos bens e a verificação de 
exatidão e da regularidade das contas e execução do orçamento, obedecidas as normas vigentes; 

 Executar todas as atividades relativas à área contábil solicitadas pela chefia imediata. 

2.2.1.3 Jornada de trabalho: 40 horas semanais 

2.2.1.4 Remuneração: R$ 1.667,55 (Hum mil seiscentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e cinco centavos). 

2.2.1.5 Vagas: 01 

2.2.2 CARGO: Técnico Previdenciário 

2.2.2.1 R equisito: Ce rtificado d e Con clusão d e Curso d o Ens ino M édio, fo rnecido p or I nstituição d e En sino 
reconhecida pelo Ministério da Educação. 

2.2.2.2 Atribuições específicas: 

 Supervisionar e orientar a concessão de benefícios previdenciários e administrativos do INPAS; 

 Emitir pareceres em procedimentos administrativos solicitados pela chefia imediata; 

 Analisar processos de benefícios previdenciários; 

 Acompanhar e avaliar o controle da execução dos planos de benefícios do INPAS; 

 Executar quaisquer atividades típicas de previdência, solicitadas pela chefia imediata. 

2.2.2.3 Jornada de trabalho: 40 horas semanais 

2.2.2.4 Remuneração: R$ 1.667,55 (mil seiscentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e cinco centavos) 

2.2.2.5 Vagas: 04 

2.3. NÍVEL SUPERIOR 

2.3.1. CARGO: Advogado 

2.3.1.1 Requisito: Certificado de Conclusão de Curso de Ensino Superior, com formação em Direito, fornecido por 
Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no respectivo Conselho de Classe. 

2.3.1.2 Atribuições específicas: 

 Emitir pareceres com i nterpretação das Lei s ou quai squer atos adm inistrativos, bem com o nos  
procedimentos administrativos de licitações e participar de quaisquer questões judiciais; 

 Assistir o Procurador Jurí dico do INPAS, cooperando  na elaboração de ant eprojetos de Lei, regulamentos e 
outros atos demandados; 

 Opinar sobre providências de ordem jurídica de interesse da autarquia; 

 Elaborar minutas padronizadas de contratos e convênios. 

2.3.1.3 Jornada de trabalho: 40 horas semanais 

2.3.1.4 Remuneração: R$ 2.730,90 (dois mil setecentos e trinta reais e noventa centavos) 

2.3.1.5 Vagas: 01 

2.3.2. CARGO: Analista de Sistemas 

2.3.2.1 Requisito: 

a) Curso S uperior e regi stro profi ssional, quando for  o caso, qu e habi lite o ocupante do cargo ao e xercício 
profissional, na forma da legislação em vigor; 

b) o disposto na alínea "a", acrescido de curso de extensão, quando as atribuições inerentes ao cargo permitirem 
sua ocupaçã o por profi ssional com formação acadêmi ca de ní vel superi or e especi alização na área das  
atividades próprias do cargo. 



2.3.2.2 Atribuições específicas: 

 Definir o ciclo de vida do processo de desenvolvimento dos sistemas de informação; 

 Definir a metodologia a ser empregada no desenvolvimento dos sistemas e controle de Internet; 

 Definir e modelar dados, visando a consistência e integridade da base de dados; 

 Definir métodos e padrões para levantamento de rotinas manuais e/ ou automatizadas; 

 Identificar fluxo de informações de um sistema e seu relacionamento com os demais sistemas do INPAS; 

 Propor otimização de rotinas e procedimentos operacionais; 

 Definir padrões de documentação de sistemas; 

 Apoiar a defini ção e el aboração da es trutura organizacional, manuais de organi zação, normas e roti nas do 
INPAS; 

 Desenvolver normas e padrões que possibilitem a definição de medidas da qualidade dos sistemas; 

 Definir os requisitos do sistema baseado nos levantamentos previamente executados junto aos usuários; 

 Analisar e projetar o sistema de informações, tendo em vista requisitos definidos; 

 Participar na elaboração de pl anejamento estratégico que atenda as necess idades de i nformação do INPAS 
em consonância com as diretrizes traçadas pela administração superior; 

 Participar ou apoiar a rea lização de eventos, semi nários e curso s compatíveis com sua área de atuaçã o ou 
interesse; 

 Participar das ati vidades de treinamento e aperfei çoamento de pessoal técnico e auxili ar, realizando-as em 
serviço ou ministrando aulas e palestras a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
humanos em sua área de atuação; 

 Emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia imediata permanentemente informada a 
respeito de irregularidades encontradas; 

 Executar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

2.3.2.3 Jornada de trabalho: 40 horas semanais 

2.3.2.4 Remuneração: R$ 2.289,95 (dois mil duzentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) 

2.3.2.5 Vagas: 01 

2.3.3. CARGO: Contador 

2.3.3.1 Requ isito: Certi ficado de Concl usão de Curs o de Ensi no Superior, com formação em Ci ências Contábeis, 
fornecido por Insti tuição de Ensi no reconhecida pelo Ministério da Educação e regi stro no respecti vo Conselho de 
Classe. 

2.3.3.2 Atribuições específicas: 

 Assessoramento em todos os assuntos relativos a contabilidade; 

 Realizar escrituração contábil e analítica das operações financeiras e patrimoniais; 

 Promover o registro contábil dos bens patrimoniais; 

 Assinar os bal ancetes anuais e mensai s, os resumos, quadro s demonstrat ivos, d iários e outros sol icitados 
pela chefia imediata; 

         Desempenhar outras funções típicas de contabilidade, solicitadas pela chefia imediata. 

2.3.3.3 Jornada de trabalho: 40 horas semanais 

2.3.3.4 Remuneração: R$ 2.289,95 (dois mil duzentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) 

2.3.3.5 Vagas: 02 

2.3.4. CARGO: Gestor Previdenciário 

2.3.4.1 Req uisito: Certi ficado de Co nclusão de Curso de En sino S uperior de A dministração d e Empresas ou  
Engenharia ou Atuári a ou Di reito ou Estatí stica ou Ci ências Contábeis ou Ec onomia, fornecido por  Instituição de 
Ensino reconheci da pel o Ministério da Educação e possui r certi ficação organi zada por Enti dade autônoma d e 
reconhecida capacidade técnica e difusão no Mercado Brasileiro de Capitais, nos moldes do art. 2º da Portaria MPS 
nº 519 de 24/08/2011. 



2.3.4.2 Atribuições específicas: 

 Coordenar, acompanhar e apreciar a execução dos planos e programas previdenciários do INPAS; 

 Dirimir dúvidas quanto a aplicação de normas regulamentares do INPAS; 

 Desempenhar qualquer função típica de previdência solicitada pela chefia imediata; 

 Formalizar sugestões, visando a melhoria do sistema previdenciário do INPAS; 

 Planejar, coordenar e orientar sobre todas as atividades típicas de previdência, mantendo intercâmbio com o 
Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS. 

2.3.4.3 Jornada de trabalho: 40 horas semanais 

2.3.4.4 Remuneração: R$ 2.289,95 (dois mil duzentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) 

2.3.4.5 Vagas: 02 

3. DOS REQUISITOS PARA A NOMEAÇÃO E POSSE 

3.1. O candidato deverá atender, cumulativamente, para posse, aos seguintes requisitos: 

a) ter sido aprovado e classificado no presente Concurso; 

b) ter naci onalidade brasileira ou estar amparado p elo estatuto de i gualdade entre brasi leiros e portug ueses, 
com reconhe cimento do gozo dos di reitos polí ticos, nos termos do § 1º do A rt. 12 da Consti tuição da 
República Federativa do Brasil; 

c) estar em gozo dos direitos políticos; 

d) estar em dia com as obrigações eleitorais; 

e) ter certi ficado de reservi sta ou de di spensa de i ncorporação, em caso de candi dato brasi leiro, d o sexo  
masculino; 

f) possuir os pré-requisitos exigidos para o cargo, conforme item 2 deste Edital; 

g) ter idade mínima de dezoito anos completos, na data da posse; 

h) não haver sofrido, na esfera administrativa e/ou judicial, nenhuma penalidade incompatível com a investidura 
em cargo público; 

i) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, que deverão ser comprovadas, no ato da 
posse, com a apresentação de exames médicos a serem definidos à época da nomeação; 

j) cumprir as determinações deste Edital. 

4. DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

4.1. O candi dato que se julgar amparado p elo Decreto nº 3. 298, de 2 0/12/99, publ icado no D OU de 21/12/99, 
Seção 1,  al terado pel o D ecreto nº 5. 296, de 0 2/12/2004, publ icado na S eção 1 do D OU do di a 03/12/ 2004, 
poderá concorrer às vagas reservadas a Portadores de Necessidades Especiais - PNE, fazendo sua opção no ato da 
inscrição no Concurso. 

4.2. O candidato com deficiência deverá, se necessário, requerer tratamento  diferenciado para o dia do certame, 
indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas no Requerimento de Inscrição. 

4.3. O atendi mento di ferenciado do subi tem 4. 2 será aten dido obed ecendo a cri térios de vi abilidade e de 
razoabilidade e será dado  a conhecer ao candi dato quando da i nformação, vi a internet, do l ocal onde este i rá 
prestar as provas. 

4.4. O candidato Portado r de Necessi dades Especi ais - PN E participará do Concurso em igualdade de  condições 
com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, à avaliação, ao horário, ao local de aplicação das provas 
e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 

4.5. O candidato de qu e trata o subi tem 4.1, se habi litado e classi ficado em todas as etapas do c ertame, será, 
antes da nomeação e po sse, submetido à perí cia médica por Equi pe Mul tiprofissional designada pelo INPAS, na 
forma do disposto no art. 43 do Decreto nº 3.298/99, alterado pelo Decreto n. 5.296/2004. 

4.6. Para os efeitos do subitem 4.5, o candidato será convocado uma única vez. 

4.7. O não c omparecimento à avali ação de que tra ta o subi tem 4. 6, no prazo a ser estabel ecido em edi tal d e 
convocação, implicará ser o candidato considerado desistente do certame. 

4.8. A Equipe Multiprofissional decidirá sobre a qua lificação do candi dato como pessoa c om deficiência e sobre  a 
compatibilidade da deficiência da qual é portador, com as atividades a serem exercidas. 



4.9. Caso o candi dato tenha sido qualificado pela Equipe Multiprofissional como portador de necessi dade especial, 
mas a sua deficiência seja considerada, incompatível para o exercício das atribuições da área de atuação, definidas 
no item 2 deste Edital, este será considerado INAPTO e, conseqüentemente, eliminado do Concurso, para todos os 
efeitos. 

4.9.1. Caso o candidato seja considerado não portador de necessidade especial, passará, o mesmo, a concorrer às 
vagas de ampla concorrência. 

4.10. Os candi datos PNE, aprovados no Concurso, serã o cl assificados considerando- se a proporci onalidade e a 
alternância entre o qua ntitativo de vagas desti nado à ampl a concorrênci a e o destinado a defi cientes, em  
conformidade com a Con stituição Federal  de 1 988, art. 37, inciso VIII; Lei  7.853/89; Decreto nº 3.298/99, art.  
37, parágrafos primeiro e segundo; Decreto nº 5.296, de 02.12.2004, no percentual de 5% (cinco por cento) das 
vagas ofertadas por cargo, na forma da Lei. 

4.10.1. Na aplicação deste percentual serão consideradas as partes decimais sendo as mesmas arredondadas. 

4.11. Os candi datos consi derados PNE, se habi litados e cl assificados, além de fi gurarem na li sta geral  de  
classificação terão seus nomes publicados em separado. 

4.12. As vagas res ervadas a candi datos PNE não  preenchi das reverterão aos demai s candidatos a provados e 
classificados de ampla concorrência, observada a ordem classificatória. 

4.13. Quando do preench imento do Requeri mento de In scrição, o candi dato Portador de  Necessidades Especiais 
que desejar concorrer às vagas reservadas deverá indicar sua opção no campo apropriado a este fim. 

4.13.1. O c andidato PN E deverá  en viar, obri gatoriamente, vi a SEDEX postado at é o  úl timo di a de i nscrição 
informado no cronograma  - Anexo IV, para o Depar tamento Jurídico da FUNDAÇÃO DOM CINTRA - laudo PMP/RJ 
Caixa Postal 90859 – CEP: 25620-971 – Petrópolis – RJ, Laudo Médico ou Atestado (original ou cópia autenticada) 
indicando a espécie, o grau ou o ní vel de defi ciência, com e xpressa refe rência ao Códi go corresp ondente da  
Classificação Internacional de Doenças (CID) vigente, a provável causa da deficiência e o enquadramento previsto 
no Art. 4º do  Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações. Não serão  considerados 
resultados de exames e/ou documentos diferentes do descrito. 

4.13.1.1. O laudo médico ou atestado não será devolvido e não serão fornecidas cópias do mesmo. 

4.13.1.2.. A comprovaçã o da temp estividade do envio do l audo médi co o u atestado s erá fei ta pel a data d e 
postagem do SEDEX para o Departamento Jurídico da FUNDAÇÃO DOM CINTRA. 

4.13.2.. Se o candi dato não cumpri r o di sposto no subi tem 4.13 deste Edi tal, perderá o di reito de concorrer às 
vagas reservadas para os candidatos portadores de deficiência. 

4.13.3. O ca ndidato, com defi ciência ou não, que  necessi tar de condi ção(ões) e special(ais) para rea lização da  
prova, no ato da i nscrição, deverá informá-las, sendo vedadas alterações. Caso não o faça, sejam quai s forem os 
motivos alegados, fica sob sua exclusiva responsabilidade a opção de realizar ou não a prova. 

4.13.3.1. O candidato com defi ciência vi sual total deverá  i ndicar sua condi ção no Requeri mento de Inscri ção, 
informando, a opção de realizar a prova com software específico ou com o auxílio de um ledor. Neste caso, o ledor 
transcreverá as resposta s para o can didato, não pode ndo a F UNDAÇÃO DOM CINTRA ser responsabilizada, sob 
qualquer alegação, por eventuais erros de transcrição cometidos pelo ledor. 

4.13.4. O candidato amblíope deverá indicar sua condição, informando, no Requerimento de Inscrição, se deseja 
que sua prova seja confeccionada de forma ampliada. 

4.13.5. O candidato que necessitar de condições especiais para escrever deverá indicar sua condição, informando, 
no Formulário de Inscrição, que necessita de auxílio para transcrição das respostas. Neste caso, o candidato terá o 
auxílio de u m fi scal, não pod endo a  FUNDAÇÃO DOM CINTRA  ser re sponsabilizada, sob qual quer a legação, por  
eventuais erros de transcrição cometidos pelo fiscal. 

4.13.6. O ca ndidato deve rá i nformar a(s) condi ção(ões) especial(ais) de q ue neces sita, caso não s eja qual quer 
uma das mencionadas nos subitens 4.13.3 ao 4.13.5 deste Edital. 

4.13.7. A candidata que tiver a necessidade de amamentar no dia da prova deverá l evar um acompanhante,  que 
ficará com a criança em local reservado e diferente do local de prova. A amamentação dar-se-á nos momentos em 
que se fizerem necessários, não tendo  a candi data, nestes momentos, di reito a acompanh ante, além de não s er 
dado qualquer tipo de compensação em relação ao tempo de prova dispensado com a amamentação. 

5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1. A inscrição do candi dato i mplicará o conheci mento prévi o e a táci ta acei tação da s present es i nstruções e 
normas estabelecidas neste Edital. 

5.2. Antes de efetuar a  i nscrição e/ou seu o pagamento, o c andidato dev erá tomar co nhecimento do di sposto 
neste Edi tal e em seus A nexos e certi ficar-se de que preenche todos os requi sitos e atende às det erminações 
estabelecidas. Todas as i nformações rel ativas ao certame encontram-se di sponíveis no  endere ço 
www.domcintra.org.br. 

5.3. A s i nscrições serã o real izadas excl usivamente vi a Internet,  na página do concurso no  ender eço 
www.domcintra.org.br, no período compr eendido entre as 10 horas do dia 10 de dezembro de 2011, até as 23 
horas e 59 minutos do dia 18 de janeiro de 2012, considerando-se o horário de Brasília. 



5.3.1. O candi dato deverá efetuar o pagamento da taxa de i nscrição, unicamente, por mei o de bol eto bancário, 
obtido no própri o ender eço, pagável  em qual quer agên cia bancári a ou por i ntermédio de qua lquer opção 
disponibilizada pelo sistema financeiro para pagamento de contas via Internet. 

5.3.1.1 O pa gamento poderá ser fei to após a g eração e i mpressão do bol eto bancário (opção di sponível após o 
preenchimento e envio do Requerimento de Inscrição). 

5.3.1.2 O boleto bancário a ser utilizado para efetuar o pagamento da taxa de inscrição deve ser aquele associado 
ao Requerimento de Inscrição enviado. 

5.3.2. O boleto bancário poderá ser emitido ou reemitido até o último dia do período de inscrições e deverá ser 
pago até o primeiro dia útil subsequente ao do término das inscrições. 

5.3.3. A FUNDAÇÃO DOM CINTRA não se responsabiliza pelas inscrições realizadas que não recebidas por motivos 
de or dem t écnica al heias ao seu âmbito de atuação, tai s como fal has de  tel ecomunicações, fal has nos  
computadores ou provedores de acesso e quaisquer outros fatores que impossibilitem a correta transferência dos 
dados dos candidatos para a FUNDAÇÃO DOM CINTRA. 

5.4. O valor da taxa de inscrição será de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) para os cargos de Nível Fundamental, R$ 
50,00 (cinquenta reais) para os cargos de Nível Médio e de R$ 70,00 (setenta reais) para os cargos de Nível 
Superior. 

5.4.1. O val or da t axa de inscrição só será devol vido em caso  de cancel amento do certame, por conveniência ou 
interesse da Administração. 

5.4.2. Não será permitida a transferência do valor pago como taxa de inscrição para outra pessoa, assim como a 
transferência da inscrição para pessoa diferente daquela que a realizou. 

5.4.3. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado somente em dinheiro. 

5.5. O candi dato somente terá sua inscrição efetivada após a i nformação referente à confirmação do pagam ento 
do resp ectivo bol eto bancári o ter si do envi ada pel o agente b ancário e ter si do recebi da pel a FUNDA ÇÃO DOM 
CINTRA. 

5.6. Caso ocorra atraso n a informação bancária em relação ao pagamento da inscrição, a efetivação da mesma, 
cujo pagamento venha a ser fei to por meio de depósito, DOC (operação bancária), caixa rápido, transferência ou 
similar, só s erá real izada após o can didato comprovar a qui tação do bol eto bancári o, com o envi o da cópi a do  
documento r espectivo para a Fundação D om Ci ntra – Fi nanceiro Cai xa P ostal 90859  – CEP: 25620- 971 – 
Petrópolis – RJ, obrigatoriamente por SEDEX, respeitado o estabelecido no subitem 5.3.2. 

5.7. Não serão aceitas inscrições condicionais, via fax, via correio eletrônico ou fora do prazo. 

5.8. A o preencher o Req uerimento de Inscri ção, o candi dato deverá,  obri gatoriamente, indicar as informações 
solicitadas nos campos a propriados, sendo veda das al terações posteri ores, sob pena de não ter a sua i nscrição 
aceita no Concurso. 

5.9. Da isenção do pagamento da taxa de inscrição 

5.9.1. A i senção de  taxa de inscrição é um benefí cio concedido aos qu e comprovarem insuficiência de recursos 
financeiros para o pagamento da mesma, mediante o at endimento aos cri térios estabelecidos, observando-se as 
condições contidas no presente Edital. 

5.9.2. Será concedida, nos termos do art. 1º da  Lei Municipal nº 5.711, de 22.12.2000, a isenção de pagamento 
de taxa de i nscrição ao candi dato qu e comprovar  estar des empregado o u perce ber, no trabal ho, até 2 (doi s) 
salários-mínimos mensais (salário mínimo nacional vigente na data da publicação deste edital). 

5.9.2.1. O Requerimento de Isenção da taxa de i nscrição deverá ser acessado e impresso no endereço eletrônico 
www.domcintra.org.br, no período estabelecido no Cronograma previsto. 

5.9.3. Ao requerimento preenchido deverá ser anexada toda a d ocumentação comprobatória, sendo considerados 
válidos, para efeito de identificação, os seguintes documentos: 

a) Documento de i dentidade expedi do pelas S ecretarias de S egurança Púb lica dos Estados,  pel as Forças 
Armadas ou Polícias Militares, Passaporte, Carteira de Trabalho, Certificado de reservista, Carteira Nacional de 
Habilitação (desde que tenha fotografia e assi natura) ou Carteira expedida por Ordens ou Consel hos criados 
por l ei feder al e control adores do ex ercício profi ssional, desde  que cont enha o númer o do do cumento de  
identificação que lhe deu origem; 

b) Documentos do requer ente e de to dos os componentes da famíli a (todos os docu mentos dev erão ser  
entregues em fotocópi a e terão com o fi nalidade comprovar as i nformações forneci das no requeri mento de 
isenção); 

c) Se o requerente for sol teiro, deverá apresentar c ertidão de casamento dos pai s ou responsáveis (casados ou 
separados), sentença judi cial de separação e/ou  protocol o de andament o de ação j udicial, certidão de  
nascimento de i rmãos, fil hos e outros menores de 18 anos, certidão de óbito de pai s ou respon sáveis, 
certidão de guarda ou tutela de menores sob a responsabilidade da família; 

d) Se o requerente for casado, deverá apresentar, al ém da documentação citada, sua certidão de casamento ou 
declaração informando seu estado civil; 



e) Carteiras de Trabal ho (cópi as das pági nas refe rentes à i dentificação, c ontratos de  trabal ho e demai s 
anotações), i nclusive daquel es que estiverem desemprega dos o u que nunca  trabal haram, bem como  do s 
aposentados, autônomos, funci onários públicos e da ec onomia informal (as cópias das c arteiras deverão ser 
identificadas com o nome da pessoa a que pertencem); 

f) Comprovante de seguro-desemprego, rescisão de contrato de trabalho e do recebimento do FGTS; 

g) Último contracheque ou recibo de pró-labore de pagamento de serviços prestados, envelope de pagamento ou 
declaração do empregador; 

h) Pensão alimentícia e/ou ajuda fi nanceira (paga ou recebida). Na falta destes, extrato bancário ou declaração 
do concedente, especificando o valor; 

i) Contrato de sociedade ou firmas; 

j) Declaração referente aos rendimentos de trabalho autônomo; 

k) Recolhimento da Previdência Social (carnê) do INSS, relativo ao ultimo mês de pagamento; 

l) Comprovante de recebimento de comissões, aluguéis, complemento de aposentadoria e/ou outros; 

m) Comprovante de rendimento fornecido pelo INSS referente à aposentadoria, auxílio-doença, pensão, pecúl io, 
auxílio-reclusão; na falta destes, extrato bancário atualizado e identificado referente ao benefício recebido; 

n) Todas as páginas da última declaração do imposto de renda de p essoa física, jurídica, espólio ou proprietário 
rural; 

o) Comprovante de pro priedade de bens : imóveis (casa,  apartamento, l oja, síti o etc. ) e móvei s (veí culo para 
passeio, táxi, carreto etc.); 

p) Comprovantes de despesas; pagamento do financiamento ou do aluguel da casa, vaga ou pensionato, conforme 
o caso; contas de consu mo de energi a elétrica, água, gás, tel efone e condomínio; carnê de i mposto predial, 
territorial Urbano, Impos to Terri torial Rural , mensalidades escolares e de cursos; reci bo de pa gamento aos  
empregados domésticos, plano de saúde, serviços odontológicos, médicos e outros; 

q) Para outras formas de moradia (herança, posse, cessão, doação), declaração informando a situação; 

r) Atestado médico, atualizado, referente a doenças crônicas. 

5.9.4. Outros documentos que comprovem a situação econômico-financeira relatada no formulário. 

5.9.5. O requerente não deve anexar nenhum documento or iginal, considerando que os documentos anexados ao 
requerimento não serão devolvidos. Não serão aceitos protocolos de quaisquer documentos. 

5.9.6 S omente serão analisados os requerimentos de i senção de i nscrição entregu es no perí odo defi nido no 
cronograma previsto e que estejam com a documentação exigida anexada. 

5.9.7. O preenchi mento do requeri mento de i senção de ta xa de i nscrição será de i nteira responsabi lidade do  
candidato ou responsável e, em nenhuma hipótese serão admitidas alterações após a entrega. 

5.9.8. A entrega do req uerimento preenchi do pel o candi dato ou seu repre sentante l egal, com os d ocumentos 
específicos que comprovem a sol icitação de  i senção do pagamento da  taxa  de i nscrição, deve s er realizada por 
postagem para a Cai xa Postal  90859 – CEP: 2 5620-971 – Petrópolis – RJ o u na FUND AÇÃO DOM CINTRA, Rua 
Barão do A mazonas, 124, centro, Petrópolis, no perí odo informado no cronograma do Concurso ( A nexo IV ), de  
09:00h às 17:00h . 

5.9.9. A con cessão da i senção de ta xa de i nscrição se rá det erminada em função da análi se das i nformações 
contidas no requerimento e da documentação apresentada pelo candidato ou responsável. 

5.9.10. A  documentação encami nhada pel o candi dato será anali sada por uma comi ssão da FUNDAÇÃO  DOM 
CINTRA, responsável pelo Concurso, que emitirá parecer sobre a situação de cada candidato quanto ao pedido de 
taxa de isenção. 

5.9.11. O r esultado do  pe dido de  i senção de  taxa d e i nscrição ser á di vulgado no end ereço el etrônico 
www.domcintra.org.br, na data informada no Cronograma previsto. 

5.9.12. O ca ndidato que tiver o pedi do de i senção de taxa i nscrição acei to estará,  aut omaticamente i nscrito, 
devendo retirar o seu cartão de confi rmação de i nscrição, no endereço el etrônico www.domcintra.org.br, na data  
estabelecida no Cronograma previsto. 

5.9.13. O candi dato que  ti ver o pedi do de i senção de taxa inscri ção negado,  poderá  conti nuar real izando a 
inscrição, re querendo a emissão do boleto para pagame nto, no endereço eletrôni co www.domcin tra.org.br, na 
data estabelecida no Cronograma previsto, conforme procedimentos neste Edital. 

5.9.14. A soli citação de i senção de taxa de i nscrição implicará na aceitação irrestrita das condições estabelecidas 
neste Edital. 

5.9.15. Componentes da mesma famíli a que resi dam no mesmo domi cílio e venham a soli citar i senção do  
pagamento da taxa dev em envi ar indi vidualmente os docu mentos nece ssários e i nformar no formul ário d e 
solicitação nome e grau de parentesco do outro solicitante. 



5.9.16. O candi dato cuja solicitação de isenção do pagamento da taxa de i nscrição for deferida, não necessi tará 
efetuar nova inscrição, pois o Requerimento de Inscrição enviado via Internet será considerado. 

5.10. O candi dato, ao efeti var sua i nscrição, assume i nteira r esponsabilidade pel as i nformações con stantes no 
requerimento de inscrição, sob as penas da lei, bem como assume que está ciente e de acordo com as exigências 
e condições previstas neste Edital, do qual o candidato não poderá alegar desconhecimento. 

5.11. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes do requerimento de inscrição implicará o cancelamento 
da inscrição e anulação de todos os atos decorrentes dela, em qualquer época, assumindo o candidato as possíveis 
consequências legais. 

5.12. O candi dato some nte será co nsiderado i nscrito no Co ncurso após  ter cumpri do todas a s exi gências 
estabelecidas nos itens e subitens neste Edital. 

6. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

6.1. As inscrições efetuadas de acordo com o di sposto no item 5 deste Edital serão homologadas pela FUNDAÇÃO 
DOM CINTRA, significando tal ato que o candidato está habilitado para participar do Concurso. 

6.2. Os Candi datos qu e ti verem a s i nscrições homol ogadas, terão a s mesmas divulgadas no ender eço 
www.domcintra.org.br na data prevista no cronograma Anexo IV. 

6.2.1. O can didato poder á entrar com recurso contra a não homologação de sua i nscrição, com o  objeti vo de  
regularizá-la, no período informado no cronograma - Anexo IV. 

6.2.2. Pedidos de troca de cargo ou l ocal de prova não serão aceitos conforme o di sposto no subi tem 5.8 deste  
Edital. 

6.2.3. Somente realizará a prova o candidato que tiver sua inscrição homologada, ou seja, confirmada, não sendo 
possível entrar com pedido para regularizar a sua inscrição após o período informado no cronograma – Anexo IV. 

6.3. O Cartão de Confi rmação de I nscrição – CCI, cont endo as i nformações referen tes à: data,  horári o de 
fechamento dos portões, tempo de duração e local de realização da prova ( nome do estabelecimento, endereço e 
sala), cargo e ti po de vaga escol hida pel o candi dato (vaga  de ampla c oncorrência ou vaga res ervada para 
portadores de nec essidades es peciais), assim como as ori entações para r ealização da prova, estar á di sponível, 
somente, no endereço www.domcintra.org.br, no período informado no cronograma – Anexo IV. Caso o candidato 
não consiga obter o CCI, deverá entr ar em contato com a FDC,  através dos tel efones (24) 22 31-5711 ou (24 ) 
2231-0575, ou pelo e-mail pmp2011@domcintra.org.br, no horário de 09:00h às 12:00h ou de 14:00h às 17:00h. 

6.4. Erros referentes a nome, documento de identidade ou data de nascimento, deverão ser comunicados apenas 
no dia de realização da prova, na sala de prova, junto ao fiscal e exigido seu registro na ata da sala. 

6.5. É de responsabilidade do candidato a obtenção de informações referentes à realização da prova. 

6.6. O candidato não poderá alegar desconhecimento do local da prova como justificativa de sua ausência. 

7. DAS PROVAS 

7.1. Da Prova Objetiva 

7.1.1. A prova obj etiva será composta de questões do tipo múltipla escolha, sendo que cada questão conterá 05 
(cinco) opções de resposta e somente uma correta. 

7.1.2. A  quanti dade d e q uestões por disciplina, o val or de cad a questão,  o  total  de p ontos por disciplina e o  
mínimo de pontos para aprovação estão descritos no Anexo II deste Edital. 

7.1.3. Os conteúdos programáticos estão disponíveis no Anexo III deste Edital. 

8. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

8.1. A prova objetiva será realizada no local definido pela FUNDAÇÃO DOM CINTRA. A distribuição dos candidatos 
será feita conforme a necessidade e conveniência da administração. 

8.2. A data definitiva e os l ocais de r ealização da prova obj etiva serão divulgados no car tão de confi rmação de 
inscrição, que deverá ser obtido no endereço eletrônico www.domcintra.org.br conforme cronograma – Anexo IV. 

8.2.1. As pro vas serão reali zadas no h orário da ma nhã, iniciando-se às 8h (horári o de Brasí lia), com 4 (quatro) 
horas de duração para todos os cargos. 8.2.2. Os portões dos prédios onde ocorrerão as provas serão fechados no 
horário definido para o  início destas. O  candidato que chegar  ao local de provas após o h orário determinado não 
poderá entrar, ficando, automaticamente, eliminado do certame. 

8.2.3. O i nício da prova o correrá após o fechamento do s portões e assi m que os candi datos encontrarem-se em 
seus locais de prova, sendo respeitado o tempo estipulado para realização da prova independentemente do horário 
de início da mesma em cada sala de aplicação. 

8.2.4. A FUNDAÇÃO DOM CINTRA poderá util izar sala(s) extra(s) nos l ocais de apl icação da provas, al ocando ou 
remanejando candidatos conforme as necessidades. 

8.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para prestar as pr ovas com anteced ência mínima de 0 1 
(uma) hora do horário estabelecido para o i nício das mesmas,  munido de caneta esferográfica de t inta azul  ou  



preta e de documento oficial e original de identidade, contendo foto e assinatura, devendo este ser apresentado ao 
fiscal de sala, conferido pelo mesmo e imediatamente devolvido ao candidato. 

8.3.1. S erão consi derados document os de i dentidade: carteiras expedi das pel os Co mandos Mi litares, pel as 
Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação, pelos Corpos de Bombeiros Militares, carteiras 
expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.), passaportes, certificados 
de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por 
lei federal, valham como identidade, carteiras de trabal ho e cartei ras nacional de habili tação (somente o model o 
novo com foto). 

8.3.2. Não serão acei tos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de 
motorista (modelo antigo, sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade. 

8.3.3. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticados, nem protocolos de entrega 
de documentos. 

8.4. Os doc umentos dev erão estar  e m boas con dições, de f orma a per mitir, com clareza, a i dentificação do  
candidato e de sua assinatura. 

8.4.1. O candi dato será submetido à  i dentificação espe cial c aso seu documento o ficial de identidade apresente 
dúvidas quanto à fisionomia ou assinatura. 

8.4.2. Caso o candi dato estej a i mpossibilitado de apresentar documento ofi cial de i dentidade, por moti vo de  
perda, roubo  ou furto, d everá ser apresentado documento que  comprove o regi stro do fato em órgão pol icial, 
expedido no máximo há 30 (trinta) dias, sendo o candidato submetido à identificação especial. 

8.5. É vedado ao candidato prestar as provas fora do local, data e horári o pré-determinados pela organização do 
Concurso. 

8.6. Não será admitido o ingresso de candidatos no local de realização das provas após o fechamento dos portões. 

8.6.1. Poderá ser admi tido o ingresso de candi dato que não estej a portando o comprovante de i nscrição no l ocal 
de realização das provas, quando o seu nome constar devidamente na relação de candidatos do respectivo local de 
provas. 

8.6.2. Poder á, ainda, oc orrer i nclusão de candi dato em  um determinado l ocal de provas,  quando o nome do 
candidato não esti ver relaci onado na relação do local  de provas e o mesmo portar protocol o de inscri ção que  
ateste que deveria estar devi damente rel acionado no l ocal de provas corre spondente ao seu cargo. A inclusão, 
caso r ealizada, t erá c aráter c ondicional, e  s erá an alisada p ela F UNDAÇÃO DO M CI NTRA c om o  in tuito d e s e 
verificar a pertinência da mesma. Constatada a improcedência da inscrição, esta será automaticamente cancelada, 
não cabendo reclamação por parte do candidato el iminado, independentemente de qualquer formal idade, sendo 
considerados nulos todos os atos dela decorrentes, ainda que o candidato obtenha aprovação nas provas. 

8.7. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, nem a utilização de 
anotações, impressos ou  qualquer outro materi al de consul ta, i nclusive consul ta a livros, a legislação simples e 
comentada ou anotada, a súmulas, a livros doutrinários e a manuais. 

8.8. N ão s erá p ermitido, d urante a re alização d a p rova, o  u so d e celulares, pagers, cal culadoras, bem com o 
quaisquer equi pamentos que permi tam o armazenamento ou a comuni cação de dados e i nformações. Caso o 
candidato leve consigo esses ti pos de  aparelhos no di a de real ização do certame, os mesmos serão  desl igados, 
lacrados e devolvidos aos candidatos, que somente poderão abri-los ao final das provas. 

8.8.1 A FUNDAÇÃO DOM CINTRA não se responsabilizará por perdas, danos ou extravios de quaisquer aparelhos ou 
demais objetos vedados por motivos de segurança, trazidos pelos candidatos no dia da prova. 

8.8.2. Recomenda-se que o candi dato não l eve nenhum do s objetos citados no subi tem 8.8 no di a de apl icação da 
prova. 

8.9. Não será permitido ao candidato fumar durante o período de realização de sua prova. 

8.10. Não haverá segunda chamada para as provas, independentemente do motivo alegado. 

8.11. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude do 
afastamento do candidato da sala onde estão sendo aplicadas as provas. 

8.12. No dia de  real ização das  provas  não serã o f ornecidas, p or qual quer membro da equipe or ganizadora do 
certame ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo e aos critérios de avaliação destas. 

8.13. O registro de even tuais probl emas durante a reali zação da prova objeti va deverá constar em ata com o 
testemunho de candidatos e da coordenação. 

8.13.1. O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a folha de respostas, que será o úni co 
documento v álido para a  correção.  O preenchi mento da fol ha de res postas é de i nteira responsa bilidade do  
candidato, que deverá proceder de conformidade com as instruções específicas contidas no caderno de questões. 
Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 

8.13.2. Será  atri buída pontuação zer o à qu estão da prova o bjetiva que contiver mais de uma o u nenhuma  
resposta assinalada ou que contiver emenda ou rasura. 



8.13.3. Não será permi tido que as m arcações na  folha de res postas sejam fei tas por o utras pessoas, salvo em 
caso do c andidato que tenha sol icitado condi ção especial par a esse fi m e  tenha si do deferido. Ne sse caso, o  
candidato será acompanhado por um agente da FUNDAÇÃO DOM CINTRA devidamente treinado. 

8.14. Por motivo de segurança, serão adotados os seguintes procedimentos: 

a) após ser i dentificado, nenhum candi dato poderá r etirar-se da sala ou l ocal de prova s em autori zação e 
acompanhamento da fiscalização; 

b) o candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas após a primeira hora de seu início; 

c) não será permitido ao candidato levar o caderno de questões da prova; 

d) o candidato poderá copiar e levar seus assinalamentos feitos na folha de respostas da prova objetiva somente 
na área destinada que se encontrará no caderno de perguntas, devendo recortá-la, antes de devolvê-lo; 

e) ao terminar a prova, o c andidato entregará ao fiscal de sal a, obrigatoriamente, o ca derno de perguntas e a 
folha de res postas, es ta devi damente assi nada. O cad erno d e p erguntas estará  di sponível na pá gina do  
Concurso no segundo dia útil após a realização da prova; 

f) os três úl timos candidatos deverão permanecer na sala de pro va e soment e poderão sa ir juntos do recinto 
após a aposição em ata de suas respectivas assinaturas. 

8.15. Por moti vo de segurança,  a FUND AÇÃO DOM CINTRA poderá proceder, no ato da aplicação das provas,  à 
coleta da impressão digital de cada candidato. 

8.16. Por moti vo de segurança,  a FUNDAÇÃO DOM CINTRA poderá solicitar que o candidato transcreva, em letra 
cursiva, de próprio punho, um texto apresentado. 

8.17. Terá  s ua prova an ulada e ser á automati camente el iminado do Co ncurso o ca ndidato que,  durante a  
realização da prova: 

a) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais: 

b) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova; 

c) for surpreendido portando (carregando consigo, levando ou conduzindo) armas ou aparelhos eletrônicos (bip, 
telefone cel ular, qual quer ti po de rel ógio com mostrador d igital, mp3 e si milares, agenda eletrônica, 
notebook, palmtop, receptor, gravador, etc.), quer seja na sala de prova ou nas dependências do seu local de 
prova; 

d) utilizar-se de máquinas de calcular ou equipamentos similares, livros, dicionário, notas ou impressos que não 
forem expressamente permitidos, t elefone c elular, g ravador, r eceptor ou pager, ou que se comuni car com 
outro candidato; 

e) faltar com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, as autor idades 
presentes ou os demais candidatos; 

f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas da prova objetiva em qualquer meio; 

g) afastar-se da sala ou do local de prova, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 

h) ausentar-se da sal a da prova obj etiva, a qual quer tempo,  p ortando a fol ha de respo stas ou cade rno de  
questões, celulares ou quaisquer equipamentos eletrônicos; 

i) descumprir as instruções contidas no caderno de prova, e em especial, o não atendimento ao item 8.14 alínea 
e; 

j) não permitir a coleta da di gital caso seja utili zado o procedi mento descrito no subi tem 8.15 dest e Edital ou 
não efetuar a transcrição do texto apr esentado caso seja uti lizado o procedi mento descrito no subi tem 8.16 
deste Edital; 

k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 

l) portar relógios de qualquer espécie, acessórios de chapelaria (gorros, chapéus, bonés, etc) e lápis, lapiseiras, 
réguas, borrachas ou quaisquer outros itens que não a caneta de tinta azul ou preta; 

m) quando, após a prova, fo r constatado - por mei o eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou qual quer meio 
em Direito admitido - ter o candidato se utilizado de procedimentos ilícitos. 

8.18. Por motivo de segurança, a Fundação Dom Cintra poderá submeter os candidatos a sistemas de detecção de 
metais e aparelhos eletrônicos. 

9. DOS RECURSOS E DOS GABARITOS 

9.1. No caso de recurso contra qual quer ato da FUND AÇÃO DOM CINT RA, ad mitir-se-á um ún ico, p ara cad a 
candidato, desde que d evidamente fundamentad o e apresentado no pra zo máxi mo de 24 horas  após seu  
acontecimento. 

9.2. Os gabari tos ofi ciais das provas obj etivas serão di vulgados na pági na do Concurso na data previ sta n o 
cronograma – Anexo IV. 



9.2.1. No ca so do r ecurso contra o gabarito preliminar da pro va objetiva, admitir-se-á, para c ada candidato, um 
único por questão, relativamente ao gabarito, à formulação ou ao conteúdo das questões, desde que devidamente 
fundamentado e observando os seguintes procedimentos, sob pena de não apreciação sumaria: 

a) utilização do formulário específico disponível no endereço www.domcintra.org.br; 

b) preenchimento obri gatório de  todos  os campos  d o formulário, contendo  a  fundamenta ção das  al egações, 
comprovadas por mei o de ci tação de arti gos amparados pela legislação, i tens, páginas de li vros, nome do s 
autores e anexando sempre que possível imagem da documentação comprobatória; 

c) apresentado dentro do prazo estabelecido no cronograma – Anexo IV. 

9.2.2. Após o jul gamento dos recur sos, a banca e xaminadora poderá  efetuar al terações ou anul ar questões do 
gabarito preliminar. 

9.2.3. Os p ontos corres pondentes à s ques tões porventura a nuladas serã o atri buídos a to dos os  candi datos, 
indistintamente, excetuan do-se àqu eles que os co mputaram na di vulgação do gabari to i nicial. Na hipótese d e 
alteração do gabarito, será divulgado novo gabarito da questão. 

9.3. O cartão de respostas será disponibilizado na Internet no endere ço www.domcintra.org.br, no período 
informado no cronograma – Anexo IV. 

9.4. Os cadernos de perguntas ser ão di sponibilizados na p ágina do C oncurso, no  perí odo i nformado no  
cronograma – Anexo IV. 

9.5. Não será anali sado o pedido de recurso apresentado fora do prazo, fora  de contexto e de forma di ferente da 
estipulada neste Edital. 

9.6. Estará à disposição dos candidatos no endereço www.domcintra.org.br, no período in formado no cronograma 
Anexo IV, o resultado dos recursos, assi m como a s al terações de gabari tos das provas objeti vas, que vierem a 
ocorrer após julgamento dos mesmos. 

9.6.1. As  n otas o btidas por in termédio d o ju lgamento d o r ecurso imp etrado c ontra o  r esultado p reliminar d as 
provas objetivas poderão permanecer inalteradas, sofrer acrésci mos ou até mesmo redu ções, em rel ação à nota  
divulgada preliminarmente. 

9.7. A deci são final da Banca Exami nadora será s oberana e definitiva, não e xistindo desta forma recurso contra  
resultado de recurso. 

10. DO RESULTADO FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 

10.1. A nota final do candidato, respeitados os valores estabelecidos no Anexo II, será o número total de acerto s 
da prova objetiva multiplicados pelo valor de cada questão. 

10.3. Os ca ndidatos consi derados aprovados ser ão or denados e cl assificados por ca rgo, conforme a opçã o 
escolhida, segundo a ordem decrescente da nota final. 

10.4. Em caso de igualdade na nota final, para fins de classificação o desempate far-se-á da seguinte forma: 

1º) maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; 

2º) maior nota nas questões de Conteúdo Específico; 

3º) maior nota nas questões de Língua Portuguesa 

4º) maior nota nas questões de Raciocínio Lógico; 

5º) ma ior idade. 

11. DA NOMEAÇÃO E POSSE 

11.1. O resultado final e a homologação do Concurso serão publ icados no Diário Oficial do Município de Petrópolis, 
e nos endereços eletrônico  www.dom cintra.org.br e www.petropolis.rj.gov.br , de acordo com o cronograma – 
Anexo IV. 

11.2. O candidato cujo nome conste n as relações de homologação do resultado final do Concurso será  convocado 
para poss e, obedecen do à estri ta ordem de cl assificação do resul tado fi nal do Concurso e o número de vaga s 
oferecidas. 

11.2.1. Os candidatos classificados serão nomeados e convocados para a posse, por meio de publicação no Diário 
Oficial do Muni cípio de Petrópol is. O não pronun ciamento do candi dato c onvocado pa ra a poss e e exercí cio 
imediato do cargo, nos prazos previstos na l egislação em vi gor, contados a partir da publicação, dará o di reito à 
Administração de excluí-lo do concurso, convocando candidato com classificação subseqüente. 

11.2.2. Os exames mé dicos soli citados para  a r ealização d a in speção mé dica o ficial s erão r ealizados pe lo 
candidato às suas expensas. 

11.2.3. A regulamentação da inspeção médica oficial e os exames médicos a serem apresentados juntamente com 
a certidão de antecedentes criminais serão informados quando da convocação do candidato. 

11.3. O candidato convocado para nomeação e posse apresentar-se-á para tanto às suas expensas. 



11.4. O pra zo de val idade do Con curso será de d ois anos prorrogáv eis por i gual perí odo, a  cri tério da 
administração, contado a partir da data da publicação do Edital de homologação do resultado final do Concurso. 

11.5. No p eríodo de val idade do Concurso, em cas o de necessidade da Administração, poderão ser chamados a  
posse candi datos cl assificados, qua ntos se  fi zerem ne cessários, obse rvada ri gorosamente a  ordem  de  
classificação, a contar da data da primeira nomeação. 

11.6. Os can didatos aprovados e cl assificados, quando  chamados para  nomeação e posse, deverão  apresentar, 
junto aos exames médicos requeridos, os seguinte documentos: 

a) certidão que comprove não ter sido, nos últimos cinco anos, na forma da legislação vigente:  

I. punido, em decisão da qual  não ca iba recurso admi nistrativo, em processo disciplinar por ato l esivo ao 
patrimônio público de qualquer esfera de governo; 

II. condenado em processo criminal, por prá tica de crimes contra a Admi nistração Pública, capitulados nos 
Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei  nº 7.492, de 16 de junho de 1986, e 
na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. 

b) original e cópi a de certi dão dos distribuidores criminais da Justi ça Estadual , Eleitoral, Federal  e Militar, dos 
locais em que tenha  residido nos úl timos cinco anos, que c omprovem não registrar antecedentes criminais, 
achando-se no pleno exercício dos seus direitos civis e políticos. 

11.7. A os candi datos no meados e  e mpossados, serão veda dos pe didos de di sposição para outr o órgão d a 
administração públ ica muni cipal, estadual  ou federal , durante o  período de estágio probatório, previ sto no i tem 
1.4 

11.8. No ato  da poss e, o candi dato c onvocado apresent ará declaração de bens e val ores que con stituem seu 
patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. 

11.9. A posse dependerá de prévia inspeção Médica Oficial do Município, sendo empossado aquele que for julgado 
apto física e mentalmente para o exercício do cargo. 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. As i nformações referentes ao co ncurso, poderão se r obtidas através do si te www.domcintra.org.br , pel os 
telefones (24) 2231-5711 ou (24) 2231-0575, ou pelo e-mail pmp2011@domcintra.org.br. 

12.2. Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou cl assificação do candidato, valendo 
para esse fim a publicação do resultado final em Diário Oficial do INPAS. 

12.3. Será considerada a legislação atualizada até a data da publicação deste Edital. 

12.3.1. Será considerado o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 
1990, promulgado pelo Decreto Nº 6.583, de 29 de setembro de 2008. 

12.4. Todas as i nformações rel ativas à nomeação e posse, após a publ icação do resul tado fi nal, d everão ser  
obtidas junto ao INPA S (Rua Doutor Alencar Lima, 35 , primeiro andar, grupo 101 a 11 5, Centro, Petrópolis - RJ,  
CEP 25620-050). 

12.5. Os candidatos aprovados e classificados neste Certame devem manter  atualizados seus endereços junto ao 
INPAS (Rua Doutor Alencar Lima, 35, primeiro andar, grupo 101 a 115,  Centro, Petrópolis - RJ,  CEP 25620-050), 
sendo de sua responsabilidade os prejuízos decorrentes da não atualização desta informação. 

12.6. Cabe ao INPAS a definição do horário de trabalho do candidato aprovado e nomeado neste concurso. 

12.7. Os casos omissos e  si tuações não previ stas serão resolvidos conjuntamente pela Fundação Dom Cintra e 
pela Comissão do Concurso de Petrópolis no que tange à realização deste Concurso 

12.8. Ressalvadas as hi póteses previstas na l egislação pertinente, ao candi dato convocado, não será permitido o 
adiamento de sua posse, sendo eliminado do Concurso o candidato que, por qualquer motivo, não compareça para 
posse no prazo estabelecido nesse Edital. 

Petrópolis, 10 de Dezembro de 2011. 

Paulo Mustrangi 
Prefeito do Município de Petrópolis 



ANEXO I 

QUADRO DE VAGAS 

 

NÍVEL CARGO PNE AC 

FUNDAMENTAL 
Agente Previdenciário 1 1 

Subtotal 1 1 

MÉDIO 

Técnico em Contabilidade  1 

Técnico Previdenciário  4 

Subtotal 
 

5 

SUPERIOR 

Advogado  1 

Analista de Sistemas  1 

Contador  2 

Gestor Previdenciário  2 

Subtotal 
 

6 

Total 1 12 

Legenda: 
PNE – Portadores de Necessidades Especiais. 
AC – Ampla Concorrência. 



ANEXO II 

QUADRO DE PROVAS 

 

Níveis de 
Escolaridade Disciplinas Nº de 

Questões
Pontos 

por 
Questão 

Total em 
Pontos 

Mínimo em 
Pontos 

para 
Aprovação

Superior  

Língua Portuguesa 10 2 

40 20 

História e Geografia de 
Petrópolis 5 1 

Raciocínio Lógico 5 1 

Atualidades 5 1 

Legislação  5 1 

Conhecimentos 
Específicos 25 3 75 36 

Médio  

Língua Portuguesa 10 2 

35 17 

História e Geografia de 
Petrópolis 5 1 

Raciocínio Lógico 5 1 

Legislação 5 1 

Conhecimentos 
Específicos 20 2 40 20 

Fundamental  

Língua Portuguesa 10 2 

35 17 História e Geografia de 
Petrópolis 5 1 

Raciocínio Lógico 10 2 

Conhecimentos 
Específicos 10 3 30 15 

 



 
ANEXO III 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

PROGRAMAS E BIBLIOGAFIAS PARA O INPAS 

PARTE COMUM 

PROGRAMAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

NÍVEL SUPERIOR 

Compreensão e estruturação de textos. Coesão e coerência textual. Semântica: sinônimos, antônimos, polissemia. 
Vocábulos homôni mos e parôni mos. Denotação e conotação.  Senti do fi gurado. Si stema ortográfi co em vi gor: 
emprego das letras e acentuação gráfi ca. Formação de palavras: prefixos e sufi xos. Flexão nominal de gên ero e 
número. Fl exão verbal : verbos r egulares e i rregulares. Voze s verbai s. Emprego  dos  modos e  te mpos ver bais. 
Emprego do s pronomes pessoai s e d as formas de trat amento. Emprego do pronome  rel ativo. Emprego da s 
conjunções e das pr eposições. Si ntaxe de col ocação. Col ocação pronomi nal. Concordância nomi nal e verbal . 
Regência nomi nal e verbal . Emprego do acento da crase.  Nexos semânti cos e si ntáticos entre as orações, na  
construção do período. Emprego dos sinais de pontuação. 

Sugestões Bibliográficas: ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. 5 Ed. 
Rio de Janei ro: Gl obal E ditora. BECHARA, Evan ildo. Gramática escolar da língua portuguesa. Rio d e Jane iro: 
Lucerna. CARNEIRO, Agostinho Dias. Redação em construção; a escritura do texto. São Paul o: Editora Moderna. 
CARNEIRO, Agostinho Dias. Texto em construção; interpretação de texto. São Pau lo: Edi tora Moderna. CUNHA,  
Celso; CI NTRA, L uís L indley. Nova gramática do português contemporâneo. Ri o de Janei ro: Nova Frontei ra. 
FIORIN. J. Luiz & SAVIOLI, F. P latão. Lições de texto: leitura e  redação. São Paul o: E ditora Áti ca. INSTITUTO  
ANTÔNIO Houaiss. Dicionário Houaiss da Lí ngua Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Objetiva. GARCIA, Othon M.  
Comunicação em prosa moderna. Ri o de Janei ro: Fundação Getúlio Vargas. RIBEIRO, Manoel  P. Gramática 
aplicada da língua portuguesa: a construção dos sentidos. Rio de Janeiro: Metáfora. 

NÍVEL MÉDIO 

Compreensão e estruturação de textos. Coesão e coerência textual. Semântica: sinônimos, antônimos, polissemia. 
Vocábulos homôni mos e parôni mos. Denotação e conotação.  Senti do fi gurado. Si stema ortográfi co em vi gor: 
emprego das letras e acentuação gráfi ca. Formação de palavras: prefixos e sufi xos. Flexão nominal de gên ero e 
número. Fl exão verbal : verbos r egulares e i rregulares. Voze s verbai s. Emprego  dos  modos e  te mpos ver bais. 
Emprego do s pronomes pessoai s e d as formas de trat amento. Emprego do pronome rel ativo. Emprego da s 
conjunções e das pr eposições. Si ntaxe de col ocação. Col ocação pronomi nal. Concordância nomi nal e verbal . 
Regência nomi nal e verbal . Emprego do acento da crase.  Nexos semânti cos e si ntáticos entre as orações, na  
construção do período. Emprego dos sinais de pontuação. 

Sugestões bibliográficas: ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. 5 
Ed. Rio de Janei ro: Global Editora. BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. Rio de Janei ro: 
Lucerna. CARNEIRO, Agostinho Dias. Redação em construção; a escritura do texto. São Paul o: Editora Moderna. 
CARNEIRO, Agostinho Dias. Texto em construção; interpretação de texto. São Pau lo: Edi tora Moderna. CUNHA,  
Celso; CI NTRA, L uís L indley. Nova gramática do português contemporâneo. Ri o de Janei ro: Nova Frontei ra. 
FIORIN. J. Lui z & SAVIO LI, F. Pl atão. 2 Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Editora Ática. INSTITUTO 
ANTÔNIO Houaiss. Dicionário Houaiss da Lí ngua Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Objetiva. GARCIA, Othon M.  
Comunicação em prosa moderna. Ri o de Janei ro: Fundação Getúlio Vargas. RIBEIRO, Manoel  P. Gramática 
aplicada da língua portuguesa: a construção dos sentidos. Rio de Janeiro: Metáfora. 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

Compreensão e interpretação de textos. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfi ca. Classes de palavras 
e suas fl exões. Prefixos e sufixos. Verbos: conjugação, emprego dos tempo s e modos verbai s. Regras gerais de 
concordância nomi nal e verbal. Regras gerai s de  regênc ia nomi nal e verbal . Emprego do acento indi cativo da 
crase. Colocação dos pronomes átonos. Si nônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Emprego do s sinais de 
pontuação. 

Sugestões bibliográficas: BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna. 
CARNEIRO, A . Di as. Texto em const rução: i nterpretação de t exto. 2 ed. São Paul o: Moderna,. CUNHA, C. &  
CINTRA, L.  Nova gramát ica do português contem porâneo. Rio de Janei ro: Nova Frontei ra. KURY, A. da Gama.  
Ortografia, pontuação, crase. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. KURY, A. da Gama. Português básico. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira. MACEDO, Walmirio. Gramática da língua portuguesa. RJ: Presença. 



RACIOCÍNIO LÓGICO 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO: 

Questões en volvendo o entendi mento das estrut uras l ógicas de rel ações entre p essoas, l ugares, coi sas ou 
eventos; Raciocínio verbal; Raciocínio sequencial (sequências lógicas); Raciocínio Espacial e Raci ocínio Temporal; 
Diagramas lógicos e l eis de formação; problemas sobre as quatro operações fundamentais da matemática e suas  
operações inversas; Proporções e Regra de Três. 

Sugestões bibliográficas: além Testes de Ló gica: Treine o Raciocínio e Mantenha Sua Mente Sempre Afi ada – 
Ed. Marco Zero,  2011. SÁ, I. P.  Raciocínio Lógico para Concursos Públ icos, Ed.  Ciência Moderna,  2008. Outros  
livros que contenham os conteúdos programáticos listados. 

ENSINO MÉDIO: 

Questões en volvendo o entendi mento das estrut uras l ógicas de rel ações entre p essoas, l ugares, coi sas ou 
eventos; Raciocínio verbal; Raciocínio sequencial (sequências lógicas); Raciocínio Espacial e Raci ocínio Temporal; 
Diagramas lógi cos e l eis de formaçã o; Teori a do s conjuntos e di agramas de Venn-Eu ler; probl emas sobr e a s 
quatro operações fundamentais da matemática e suas operações inversas; Proporções, Regra de Três e Regra de 
Sociedade. Pr incípio M ultiplicativo e  p roblemas d e c ontagem; noções de  pr obabilidade; p rincípio d a c asa d os 
pombos. 

Sugestões bibliográficas: Testes de Lógi ca: Tr eine o Raci ocínio e Mantenha S ua Mente S empre A fiada – Ed.  
Marco Zero, 2011. SÁ, I. P. Raciocínio Lógico para Concursos Públicos, Ed. Ciência Moderna, 2008. CARVALHO, S e 
CAMPOS, W. Raci ocínio L ógico Si mplificado, V ols. 1 e 2.  Ed.  El sevier, 2010.  Outros li vros que cont enham os  
conteúdos programáticos listados. 

ENSINO SUPERIOR: 

Noções de Cálculo Proposicional: proposições simples e compostas, tabelas verdade, conectivos, leis de negação, 
implicação lógica, e quivalência lógica, q uantificadores; Ar gumentação Ló gica; R aciocínio ve rbal; R aciocínio 
sequencial (sequências lógicas); Raciocínio Espacial e Raciocínio Temporal; Diagramas lógicos e leis de formação; 
Teoria dos c onjuntos e d iagramas de  V enn-Euler; Proporçõ es, Regra de Três e R egra de S ociedade. Pri ncípio 
Multiplicativo e problemas de contagem; noções de probabilidade; princípio da casa dos pombos. 

Sugestões bibliográficas: Testes de Lógi ca: Tr eine o Raci ocínio e Mantenha S ua Mente S empre A fiada – Ed.  
Marco Zero, 2011. SÁ, I. P. Raciocínio Lógico para Concursos Públicos, Ed. Ciência Moderna, 2008. CARVALHO, S e 
CAMPOS, W. Raci ocínio Lógico Simplificado, Vols. 1 e 2.  Ed. Elsevier, 2010. COPI, I, M. Introdução à Logica. Ed. 
Mestre Jou, 1981.  A LENCAR FILHO,  E.  Ini ciação à Lógi ca Matemática. Ed.  Nobel , 2003.  Outr os l ivros que  
contenham os conteúdos programáticos listados. 

ATUALIDADES (NÍVEL SUPERIOR) 

Tópicos atuai s rel evantes sobre di versas áreas, abordados e m notí cias de jornai s, revi stas, rád io, tel evisão, 
internet, t ais c omo política n acional e  in ternacional, c ultura e  s ociedade b rasileiras, e conomia, in stituições 
financeiras, f inanças públi cas, empresas brasi leiras e estrangeiras, segura nça públ ica, terrori smo, tecnol ogia, 
energia, e ducação, é tica, c idadania, me io ambiente, d esenvolvimento s ustentável, r esponsabilidade 
socioambiental. 

Sugestões bibliográficas: além da s fontes ci tadas no prog rama, quai squer outros  tí tulos que tratem dos  
assuntos poderão ser consultados. 
 
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PETRÓPOLIS 
1-   Antecedentes históricos: as sesmarias  no período colonial; os cami nhos serra aci ma: as fazenda s : Córrego  
Seco, Itamarati, Padre Correia. A presença de D. Pedro I na região. 
2-   A fundação de Petrópolis, o major de engenheiros Júlio Frederico Koeler e a povoação planejada; a vontade de 
D. Pedro II ; a dedicação de Paulo Barbosa da Silva : o Decreto Imperial nº 155, de 16 de março de 1843. 
3-   Evolução do povoado : a col onização germâni ca; povoador es de outras  etni as; os s erviços, o  artesanato, o  
comércio e a indústria; formação administrativa e judiciária. A passagem de povoado à cidade em 1857. A criação 
da Câmara Municipal. 
4-   Nos tempos i mperiais; sede de verão do gov erno; evol ução urbana e soci al; as e stradas: ferr oviária e de 
rodagem; a expansão industrial. D. Pedro II, a Princesa Isabel e outras personalidades em Petrópolis. 
5-   Tempos de R epública: o exí lio da Famí lia Imperi al. Os governadores  e a ci dade. A  capital fl uminense em 
Petrópolis e a retomada,  pelos presidentes, dos veraneios do Imperador.  Getulio Vargas e Petrópolis: a fundação 
do Museu Imperial. Santos-Dumont e “A Encantada”. 
6-   Evolução político-econômica: da Câmara Municipal à Prefeitura: Oswaldo Cruz, o primeiro prefeito. A indústria 
têxtil: á píce e  d ecréscimo. O  Ho tel Quitandinha, o  c omplexo h oteleiro, o s p alacetes, a  vid a n os b airros.  A I I 
Guerra Mundial e a presença dos pracinhas petropolitanos: honra e glória. 
7-   A Cultura, as Artes, o Esporte, o Pensamento: as agremiações culturais e esportivas, o cinema e o pioneirismo 
petropolitano; a imprensa, os monumentos; as personalidades em Petrópolis e seus feitos: o Barão do Ri o Branco 



e o “Trata do de Petrópol is”; Raul  de Leoni, o poeta;  Pet er Br yan Medawa r, o petropol itano “Prêmio Nobel  de 
Medicina”, Antônio Cardoso Fontes, o cientista de Manguinhos. 
8-   O turismo: bens turísticos naturais e históricos: a Catedral de Petrópolis e a Capela Imperial e seu significado; 
a Mata  Atl ântica que r esiste; o  traça do ar quitetônico e a ex pansão do  ur banismo na Petrópolis de hoje. Os 5 
distritos e a importância na economia e no turismo do Município. 
9-   Os bens arquitetônicos e sua utilização contemporânea: O Palácio Sérgio Fadel, o Palacete Mauá, o Forum, a 
Casa da Pri ncesa Isa bel, a casari o da Aveni da Ko eler, o Teatro Muni cipal, os prédi os e scolares: Universi dade 
Católica, Co légios Santa Isabel e Santa Catari na; o Paço Hermogêni o Si lva; o Batal hão D. Pedro II. O IPHAN  
(Instituto do Patri mônio Histórico e Artí stico Naci onal) e sua mi ssão de preservar e cuidar de to dos os bens 
culturais. 
10-Geografia de Pet rópolis: Localização, altitude, clima, fauna, flora, população, principais acidentes geográficos: 
elevações, rios, avenidas e ruas no traçado da primeira cidade planejada do Brasil. 

Sugestões bibliográficas: ALVES NETTO, Je ronymo Fe rreira. Brasileiros Ilustres em Petrópolis. P etrópolis. 
Park.Graf Edi tora Ltda, 2004. ASSIS, José Ri beiro de. Petrópolis e seus Monumentos. P etrópolis. Gráfica d a 
Universidade Católica de Petrópolis, 1980.  AGUIAR, Mário Noronha. A Cooperação dos Portugueses em Petrópolis. 
Brasil, 1940.  BADE, Aloysio & MEND ES, Gustavo Duriez Teixeira.  Conhecendo Petrópolis. P etrópolis. Edição dos 
Autores, 1987.  CUS ATIS, José de.  Os Italianos em Petrópolis. P etrópolis. Ed ição d a Câ mara M unicipal d e 
Petrópolis, 1993.  CENTE NÁRIO D E PETRÓ POLIS. Trabalhos em Comissão. 7 vol umes, Petrópol is. Prefei tura 
Municipal de Petró polis, 1939. CA RVALHO, Á urea Mari a de Fr eitas. O Município de Petrópolis. Rio d e Jane iro. 
Editora do Livro Técnico, 1991. GEOPOLÍTICA DOS MUNICÍPIOS. Petrópolis Cem Anos de Cidade: 1857-1957. Ano 
2, nº 12,  1958. JUDICE, Ruth B.  Pal ácio de Cri stal. Pe trópolis. Editora Crayon,  19 98. _ ____. Igr ejas 
Neogóticas.Petrópolis. Editora Crayon, 2000. LAMEGO, Alberto Ribeiro. Petrópolis e o Halo da Coroa. O Homem e a 
Serra. Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Geografia, 1950. LACOMBE, Lourenço Luís. D. Pedro II em Petrópolis. 
Petrópolis. Editora do Museu de Armas Ferrei ra da Cunha, 1964. ____. Isa bel, a Princesa Redendora. Petrópol is. 
Instituto Hi stórico de Petr ópolis, 1989.  LACOMBE, Lourenço Luí s & COTRIM,  Á lvaro. Museu Imperial. Petrópolis. 
Ministério da Cul tura, Museu Imperi al, Ata Combustão Técnica, 1995. MONTEIRO, Ruy de Souza. A República em 
Petrópolis – Política e Eleições  Municipais. Pe trópolis. Edi tora Gráfica S errana, 1997.  REVISTA D O INS TITUTO 
HISTÓRICO DE PETRÓPOLIS. Petrópolis. Nºs. 1 a 6, de 1960 a 1989. SANTOS, Joaquim Eloy Duarte dos. Os Três 
Heleodoros. Petrópolis. G ráfica e Ed itora Revi sta Social, 1971 . _____.  O Retorno da Princesa – D ireção e 
Organização com Paul o Jeronymo Gomes dos S antos. Petróp olis. Prefei tura e Camara Muni cipal d e Petróp olis, 
1971. S ANTOS, Renato Peixoto dos.  Batal hão D . Pe dro II  –  Orgulho do Exército Brasil eiro. Petrópol is. Ed itora 
Gráfica Serrana, 1973. RABAÇO, Henrique José. História de Petrópolis. Petrópolis. Instituto Histórico de Petrópolis, 
1985. RE TRATO D E PETRÓPOLIS , nº 1,  A no 1,  dezembro de 197 4. Petró polis. Editora Revi sta S ocial, 1974 . 
TRIBUNA D E PETRÓPO LIS 100 A NOS – A História agora em Revista. P etrópolis, Ed itora T ribuna d e P etrópolis, 
2002. VASCONCELLOS, Francisco de. Petrópol is, sua Administração na República Velha. Petrópolis. Gráfica Nossa 
Senhora das  Graças,  1º  volume, 1978; 2º vol ume, 1981. _____. Pe trópolis, do Embrião ao Aborto. Petrópolis. 
Edição do A utor, 1981.  _____. Três Ensaios sobre Petrópolis. Petró polis. Edição do A utor, 1984.  _____. Jul io 
Frederico Ko eler – a Dura Conquista da Praça. P etrópolis. Edição do A utor, 1994.  FON TES D E CONSULTA NA 
INTERNET – “S ites” d a Un iversidade Ca tólica de P etrópolis, I nstituto His tórico d e P etrópolis, Ac ademia 
Petropolitana de Letras,  Prefeitura Municipal de Petrópo lis, Fundação de Cultura e Turismo de Petrópolis, Museu 
Imperial. 

LEGISLAÇÃO (NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO) 

Lei Orgânica do Muni cípio de Petrópolis de 05  de abril de 199 0; Lei Municipal nº 3884 de 15 de julho de 1977: 
Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Petrópolis; Lei nº 6490, de 23 de novembro de 
2007: dispõe sobre a correção e reorganização estrutural do INPAS e dá outras providências; Lei nº 6813 de 28 de 
dezembro de 2010: altera, revoga e acrescenta dispositivos da Lei nº 6490/2007; Lei nº 6909 de 28 de novembro 
de 2011: altera, revoga e acrescenta d ispositivos da Lei nº 6490 de 23 de novembro de 2007 e da Lei nº 4903 de 
30 de d ezembro de 19 91. Lei  nº 6501 d e 14 d e dezembro de 20 07: D ispõe sobr e parcel amento de dé bitos 
previdenciários junto ao Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do Município de Petrópolis 
– INPAS, e dá outras providências. 



CARGOS ESPECÍFICOS 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

AGENTE PREVIDENCIÁRIO 

Suporte as ações desti nadas ao pú blico que demanda assu ntos rel acionados à pr evidência soci al; auxíli o às  
equipes de trabalho na oferta de serviços previdenciários, trabalhistas e de seguridade social; desenvolvimento de 
atividades si mples de cunho previ denciário e a dminsitrativo, reali zados sob superv isão di reta; Legi slação 
Previdenciária e sua atuali zações; Programa de Edu cação Previdenciária; Leis e Decretos do Executivo/Legislativo 
Muncipal relacionados à Seguridade Social e ao Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do 
Município de Petrópolis. Lei Municipal nº 3884 de 15 de julho de 1977: Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Muni cípio de Petró polis; Lei nº 6501 de 1 4 d e de zembro de  2 007: D ispõe sobre parcelamento de 
débitos previdenciários junto ao Insti tuto de Previdência e Assistência Social do Servi dor Público do Município de 
Petrópolis – INPAS, e dá outras providências; Lei nº 6490, de 23 de novembro de 2007: dispõe sobre a correção e 
reorganização estrutural  do INPAS e dá outras provi dências; Lei nº 6813 d e 28 de dez embro de 20 10: al tera, 
revoga e acrescenta dispositivos da Lei nº 6490/2007; Lei nº 6909 de 28 de novembro de 2011: altera, revoga e 
acrescenta dispositivos da Lei nº 6490 de 23 de novembro de 2007 e da Lei nº 4903 de 30 de dezembro de 1991. 
Constituição da República Federativa do Brasil  de 1988 (arts. 24, 30, 37, 38, 40, 42, 142, 149, 195, 201 e 249  e 
art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias). 

Noções da administração públ ica: Noções de admi nistração públ ica. Corr espondências: el aboração de textos;  
comunicação i nterna e externa; me morando, ofí cio, ci rcular, atas. Proc edimentos bási cos para  reuni ões. 
Atendimento ao público. Comunicação formal e i nformal. Processo administrativo interno. Definição de empenho, 
liquidação e pagamento.  Noções d e A rquivologia: Noções d e arqui vologia. O que é arq uivo, ti pos d e arqui vo, 
sistema de arquivos, na tureza dos documentos, i dade dos  ar quivos, documentação, cl assificação, métodos de 
arquivamento, control e e  pl anejamento da produç ão document al, a valiação de documentos. Noções de Di reito 
Administrativo: Noções de di reito admi nistrativo. Concei to de l icitação e  contratos admi nistrativos, ti pos de  
licitação, conceitos de cargo, emprego e função, vencimento, subsídio e remuneração. Conceito de bens públicos, 
atos a dministrativos. P rincípios d a a dministração p ública: le galidade, mo ralidade, p ublicidade, e ficiência, 
economicidade e impessoalidade. 

Sugestões bibliográficas: Legislação Previ denciária; Lei  8.213/ 91 e at ualizações; Consti tuição da Repú blica 
Federativa do Brasil , 1988,  vári as edições; Le gislação/Decretos do Pode r Executi vo/Legislativos Municipais 
relacionados à S eguridade S ocial e ao Insti tuto de Pr evidência e A ssistência S ocial do S ervidor Públ ico do  
Município de Petrópol is. Bel loto, Heloisa Liberalli. Temas i ntrodutórios. _____ A rquivos permanentes: tratamento 
documental. São Paulo. T. Queiroz, 1991. Schellenberg- T.R. Arquivos Modernos: princípios e técni cas. Tradução 
de Nilza Teixeira Soares. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2002. 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO 

Noções de Admi nistração Públ ica: Características básicas das or ganizações formais modernas: ti pos de estrutur a 
organizacional, natureza, fi nalidades e cri térios de departamentali zação. Processo or ganizacional: planejamento, 
direção, comuni cação, controle e avaliação. Organização admi nistrativa: centra lização, descentral ização, 
concentração e desconcen tração; organização administrativa da Un ião; administração direta e i ndireta; agências 
executivas e  regul adoras. Gestão de proce ssos. Gestão de c ontratos. Pl anejamento Estratégi co. N oções de 
processos licitatórios. 

Noções de a dministração fi nanceira e orçamentári a: Orçament o públ ico. Orçamento pú blico no Bra sil. O ci clo 
orçamentário. Orçamento -programa. Planejamento no orçam ento-programa. Orçamento na Con stituição da  
República. Concei tuação e cl assificação de rec eita púb lica. C lassificação orçamentária d e r eceita p ública p or 
categoria econômica no Brasil. Classificação de gastos públicos. Tipos de créditos orçamentários. 

Noções de gestão de pe ssoas nas o rganizações: Concei tos, importância, relação com os outros s istemas de  
organização. A função do órgão de G estão de Pe ssoas: atri buições bási cas e objeti vos, pol íticas e si stemas de  
informações gerenci ais. Comportamen to organi zacional: rel ações i ndivíduo/organização, moti vação, li derança, 
desempenho. Competênc ia i nterpessoal. Gerenci amento de confl itos. Cli ma e cul tura organi zacional. 
Recrutamento e Seleção: técnicas e processo decisório. Avaliação de Desempenho: objetivos, métodos, vantagens 
e desvantagens. Desenvol vimento e trei namento de pes soal: levantamento de nece ssidades, pr ogramação, 
execução e avaliação. Gestão por competências. 

Noções de Arquivologia: O que é arqui vo, tipos de arquivo, sistema de arquivos, natureza dos documentos, idade 
dos arqui vos, documenta ção, cl assificação, métodos de  arqui vamento, control e e pl anejamento da  produç ão 
documental, avaliação de documentos. 
Noções de Direito Administrativo: Admi nistração públ ica: princí pios bási cos. Poderes  admi nistrativos: poder  
vinculado; poder di scricionário; poder hi erárquico; poder disciplinar; poder r egulamentar; poder de po lícia; uso e 
abuso d o po der. S erviços Públ icos: c onceito e pri ncípios. Ato admi nistrativo: concei to, requi sitos e atributos; 
anulação, revogação e c onvalidação; di scricionariedade e vi nculação. Con tratos admi nistrativos: c onceito e 
características. Servidores públicos: cargo, emprego e função públicos.  



Reforma Constitucional da Previdência: Constituição da Repúbl ica Federativa do Brasil de 1988 (ar ts. 24, 30, 
37, 38, 40, 42, 142, 149, 195, 201 e 249 e art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias); Emenda 
Constitucional no 20,  de 15 d ezembro de 1 998; E menda Cons titucional no 41,  de 19 de d ezembro de 2 003; 
Emenda Consti tucional no 47,  de 0 5 de julho de 2005.  Lei Geral de Previdência no Serviço Público: Lei no 
9.717, de 27 de novembro de 1998. Instruções e Orientações Normativas Referentes a Regime Próprio de 
Previdência Social: Instrução Norm ativa S PS/MPS nº 01,  d e 22  de  julho de 2010; Ori entação Normativa 
SPS/MPS no 01, de 06 de janeiro de 2004; Orientação Normativa SPS/MPS no 02, de 31 de março de 2009. Leis 
de Crimes contra a Previdência: Lei no 9.983, de 14 de julho de 2000; Lei de Improbidade Administrativa: 
Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992. Normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos 
Regimes Próprios de Previdência Social: Portaria MPS nº 4 03, de 10 de dezembro de 2008. Compensação 
Previdenciária: Lei no 9.796, de 5 de maio de 1999; Decreto no 3.112, de 6 de julho de 1999; Portaria MPAS no 
6.209, de 16 de dezembro de 1999; Portaria Interministerial MPS/MF nº 410, de 29 de julho de 2009; Instrução 
Normativa I NSS/PRES nº 50,  de 4 de janei ro de 2011.  Apoio à orientação dos  usuári os d os servi ços 
previdenciários; auxílio nos estudos técnicos e estatísticos relacionados à Previdência Social; Desenvolvimento de 
atividades mai s compl exas que requei ram certo grau de autonomi a que en volvam coor denação e s upervisão; 
Legislação Pr evidência e suas atual izações; Regime Gera l de P revidencia Soci al; Regime Própri o de  Previ dência 
Social; História da Seguridade e da Previdencia Social no Brasil; Leis e Decretos do Executivo/Legislativo Muncipal 
relacionados à S eguridade S ocial e ao Insti tuto de Pr evidência e A ssistência S ocial do S ervidor Públ ico do  
Município de Petrópolis. 

Sugestões bibliográficas: Constituição da R epública Federat iva do Brasil,  1988,  vári as edi ções. Legi slação 
Previdenciária e suas alterações posteriores. Instruções Normativas do INSS e suas atual izações. TEIXEIRA, Jaime 
A. de Araújo & T EIXEIRA, Sonia M. Fleury. (IM) Previdência social. 60 anos de hi stória da Previdência no Bras il. 
2ªed. Petrópolis: Vozes, 1989; MARTINS, Sergio Pinto. Legislação Previdenciária. 17ªed. São Paulo: Atlas, 2011; 
Legislação/Decretos do Poder Executi vo/Legislativo Muni cipais relacionados a previdência e assi stência soci al ao 
servidores públicos do município de Petrópolis.  Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000. 
Lei nº 8.666/93 e alterações. 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

ADVOGADO 

DIREITO ADMINISTRATIVO: Constituição Federal de 1988 atualizada com as recentes Emendas Constitucionais 
e arti gos rel acionados à Administração Públ ica. Fontes do  di reito admi nistrativo: doutri na e juri sprudência na  
formação do direito administrativo. Lei formal. Regulamentos administrativos, estatutos e regimentos; instruções; 
princípios g erais; t ratados in ternacionais; c ostume. De scentralização e  de sconcentração da a tividade 
administrativa. R elação ju rídico-administrativa. P ersonalidade de  d ireito p úblico. Co nceito d e p essoa 
administrativa. Teoria do órgão da pessoa jurídica: aplicação no campo do direito administrativo. Classificação dos 
órgãos e funções da admi nistração públ ica. Competência admi nistrativa: concei to e cri térios de  di stribuição. 
Avocação e delegação de competência. Ausência de competência: agente de fato. Hi erarquia. Poder hierárquico e 
suas mani festações. Autarquias. Fundações pú blicas. Empresa públ ica. Sociedade de economia mista. Entidades 
paraestatais, em geral . Fatos da a dministração públ ica: atos da admi nistração públ ica e fatos admi nistrativos. 
Formação do ato administrativo: elementos; procedimento administrativo. Validade, eficácia e autoexecutoriedade 
do ato a dministrativo. At os admi nistrativos si mples, co mplexos e com postos. Atos admi nistrativos unil aterais, 
bilaterais e  mu ltilaterais. At os a dministrativos g erais e  individuais. Atos a dministrativos v inculados e  
discricionários. M érito do  a to a dministrativo, d iscricionariedade, p rescrição e  decadência. Co ntrole d o a to 
administrativo. Ato admini strativo inexistente. Ato s admi nistrativos nu los e  anul áveis. T eoria das nuli dades no  
direito administrativo. Ví cios do at o administrativo. Teori a dos  motivos determinantes. Contrato admi nistrativo: 
discussão sobre sua exi stência como categori a especí fica; conceito e caract eres jurídicos. Formação do contrat o 
administrativo: el ementos. Li citação: concei to, modalidades e procedi mentos; di spensa e i nexigibilidade de  
licitação. Execução do contrato administrativo: princípios; teorias do fato do prí ncipe e da imprevisão. Extinção do 
contrato admi nistrativo: força mai or e outras causas. Espéci es de c ontratos admi nistrativos. Convên ios 
administrativos. Utili zação dos bens. Control e i nterno e externo  da admi nistração públ ica. Si stemas de control e 
jurisdicional da a dministração pú blica: contenci oso admi nistrativo e sistema da  juri sdição un a. Control e 
jurisdicional da a dministração pública n o d ireito b rasileiro. R esponsabilidade p atrimonial d o Es tado por a tos d a 
administração públ ica. Responsa bilidade pa trimonial do Estad o por atos da admi nistração públ ica no di reito 
brasileiro. A gentes p úblicos: s ervidor p úblico e  fu ncionário p úblico; n atureza ju rídica da r elação de  e mprego 
público; p receitos c onstitucionais. Servidores p úblicos. Di reitos, deveres  e responsa bilidades do s servi dores 
públicos ci vis. Improbi dade a dministrativa. Forma s de  provimento e vac ância dos car gos pú blicos. Process o 
administrativo. Instância administrativa. Representação e reclamação administrativas. Pedido de reconsideração e 
recurso hierárquico próprio e impróprio. Prescrição administrativa. Informativos STJ e STF. Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 19 93. Lei  nº 1 0.520, de 17  de jul ho de  2002. Lei  9 784, de 2 9 de janei ro de 19 99; Lei Orgâni ca do  
Município de Petrópolis, de 05 de abril de 1990, com suas alterações; Lei municipal 3884, de 15 de julho de 1977 
(Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Petrópolis). 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Código de  Processo Civil Brasil eiro (texto atuali zado na í ntegra).Da juri sdição: 
conceito, mo dalidades, po deres, princípios, ó rgãos, fo rmas e lim ites d a ju risdição c ivil. Da  a ção: c onceito, 
natureza jurí dica, cond ições, cl assificação. Co mpetência: conceito; competênci a funci onal e terri torial; 
competência i nternacional. Modi ficações da co mpetência e  confli to; conexão e c ontinência. Processo e 
procedimento: natureza  e pri ncípios, formação, suspens ão e exti nção. Pressu postos proc essuais; ti pos de  
procedimentos. Prazos: conceito, cl assificação, pri ncípios, cont agem; pr eclusão; presc rição. Da ação: concei to; 



ação e pretensão; natureza jur ídica, condições, classificação. Do processo e  procedimento: natureza e pri ncípios. 
Formação, suspensão e exti nção do proces so; pressu postos proce ssuais; ti pos de proc edimentos. Prazos : 
conceito, c lassificação, p rincípios, contagem; pre clusão. O jui z: poderes,  deveres e responsabi lidades. D o 
Ministério Público e dos auxiliares da justiça. Sujeitos do processo: das partes e dos procuradores. O litisconsórcio; 
capacidade de ser parte  e estar em j uízo. Legi timação ordinária e extra ordinária. A substituição processual. 
Intervenção de tercei ros; oposi ção; n omeação à autori a; denunci ação da li de; chama mento ao processo; da  
assistência. Dos atos processuais. Petição inicial: conceito, requisitos. Pedidos: espécies, modificação, cumulação. 
Causa de pedir. Despacho liminar: objeto, natureza, de conteúdo positivo, de cont eúdo negativo. Da citação. Da 
resposta do réu: contestação, exceções, reconvenção. Revelia. Direitos indisponíveis. Providências preliminares e 
julgamento conforme o estado do processo. Antecipação de tutel a. Tutel a de es pecífica. Pro va: concei to, 
modalidades, princípios gerai s, objeto, ônus,  procedimentos. Da audiência. Da sentença:  requi sitos; publ icação. 
Da coisa julgada: conceito; limites objetivos e subjetivos; coisa julgada formal e coisa julgada material. Recursos: 
conceito, fundamentos, princípios, classificação, pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, efeitos, 
juízo de méri to. A pelação. A gravo. Embargos i nfringentes, de  di vergência e de declaração. Recurs o esp ecial. 
Recurso extraordinário. Ação rescisória. Nulidades. Processo de execução: pressupostos e princípios informativos. 
Espécies de execução. Embargos do devedor: natureza jurídica, cabimento e procedimento. Embargos de terceiro: 
natureza jurídica, legitimidade e procedimento. Da execução contra a fazenda pública. Processo e ação cautelares. 
Procedimento cautelar comum e procedimentos específicos. Ação civil pública, ação popular e ação de improbidade 
administrativa. Mandado de segurança individual e coletivo. Reclamação Constitucional. Suspensão de Segurança, 
de liminar e de antecipação de tutela. Lei dos Juizados Especiais (Estadual e Federal). DIREITO CONSTITUCIONAL: 
Constituição Federal de 1 988 atual izada (arti gos na í ntegra). Normas consti tucionais: c lassificação. Preâmbulo, 
normas consti tucionais programáticas e pri ncípios consti tucionais. Controle de consti tucionalidade: normas  
constitucionais e i nconstitucionais. Ação direta de inconstitucionalidade. Ação declaratória de consti tucionalidade. 
Arguição de descumprimento de  pr eceito fundamental . Di reitos e  garantias in dividuais e c oletivos. P rincípio d a 
legalidade e da reserva legal. Princípio da isonomia. Princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla 
defesa. Estado federal : c onceito e si stemas de r epartição de  competência, direito comparado, di scriminação de 
competência na Consti tuição de  19 88. Organi zação dos Poderes: mecani smos de fr eios e contra pesos. Uni ão: 
competência. Estado me mbro; comp etência autonomi a e li mitações. Muni cípio: competênci a e autonomi a e 
limitações Administração públ ica: princípios constitucionais. Servidores públ icos: princípios constitucionais. Poder 
Legislativo: organização; atri buições; processo  l egislativo. Poder Executi vo; mi nistro de Esta do. P residente d a 
República: poder regulamentar; medidas provisórias. Crimes de responsabilidade do presidente da República e dos 
ministros de Estado.  Poder Legislativo: prerrogativas e vedaç ões. Comi ssão Parl amentar de In quérito. Processo 
Legislativo. Poder  Judi ciário: organi zação; estatu to cons titucional da magi stratura. Su premo Tri bunal Federal : 
organização e comp etência. S úmula Vi nculante. Consel ho Naci onal de Justi ça e do Ministério Públ ico. S uperior 
Tribunal de Justi ça: organização e competênci a. Justiça federal: organização e compet ência. Justiça do trabal ho: 
organização e compe tência. Just iça Estadual  Organi zação Judi cial Estadual  Mi nistério Públ ico: pri ncípios 
constitucionais. Advocacia Públ ica: representação judicial e extrajudicial das pessoas jurídicas de direito público; 
consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo; organização e funcionamento. Emendas Constitucionais 
até o fechamento das inscrições. 

DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO: Fi nanças públ icas na Consti tuição de 1988. Orçamento. Concei to e 
espécies. Na tureza jurí dica. Pri ncípios orçamentá rios. Normas  gerai s de direito fi nanceiro (Lei  n.º 4. 320, de  
17/3/1964). Fiscalização e controle interno e exter no dos orça mentos. Despesa pública. Conceito e cl assificação. 
Disciplina co nstitucional dos precatóri os. Recei ta públ ica. Conceito. Ingressos e recei tas. Cl assificação: recei tas 
originárias e receitas derivadas. LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/2000. O Estado e o 
Poder de  T ributar. F ontes d o Dir eito T ributário. Sis tema T ributário N acional. D istribuição d a c ompetência 
legislativa t ributária. Repartição das receitas t ributárias. Princípios constitucionais e  gerais do Direito Tributário. 
Processo Leg islativo T ributário. Co ntrole d a c onstitucionalidade d a le i tributária. N ormas g erais, v igência, 
aplicação, interpretação e in tegração d a le i t ributária. O brigação e  c rédito t ributários. Fiscalização Tributária e 
dívida at iva. Impostos, taxas, contri buição de melhori a e outr as espé cies de tri butos. Infrações e sanções em 
matéria tributária. I lícitos tributários. Código Tributário Nacional. Súmulas e jurisprudência do STF e do STJ em 
matéria tributária. 

DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO: Contrat o i ndividual de trabal ho. Duração  do 
trabalho. Féri as anuai s. Prescri ção. Proteção ao tr abalho da mul her e à materni dade. Salário e remuneração. 
Adicionais co mpulsórios. Terceirização de mãodeo bra. Repr esentação si ndical. Acordo e convenção  col etivos. 
Princípios e s ingularidades do Di reito Processual do Trabalho. Procedimento nos dissídios individuais. Recursos no 
processo do trabalho. Processo de execução trabalhista. 

Sugestões bibliográficas: Direito Administrativo: CRETELLA JUNIOR, José. Curso d e Di reito Administrativo. 
Forense; MOREIRA NETO,  D iogo de Fi gueiredo. Curso de direito admi nistrativo: parte i ntrodutória, parte geral, 
parte es pecial. Forense; DI PIETRO, Mari a Syl via. Di reito Administrativo A tlas; GASPA RINI, D iogenes. D ireito 
Administrativo. Saraiva; M ELLO, Celso Antonio Ba ndeira de. Curso de Di reito Administrativo Malheiros; BASTOS, 
Celso Ribeiro. Curso de Direito Administrativo Malheiros; MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 
Atualização Eurico de Andrade Azevedo, Delcio Balestero Ale ixo, Jose Emmanuel Burle F ilho; CARVALHO FILHO, 
José dos Sa ntos. Manual  de  Di reito Admi nistrativo Lumen  Júr is. Di reito Consti tucional: SILVA, Jose Afonso da.  
Curso de Di reito Constitucional Positivo. Edição revisada e atual izada. São P aulo: Malheiros; MORAES, Al exandre 
de. Direito constitucional Atual. São Paulo: Atlas; TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. São Paulo: 
Malheiros. Direito Processual Civil: GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro São Paulo: Saraiva 3 
volumes; CÂMARA, Alexandre Frei tas. Li ções de D ireito Processual Civil R io de Janei ro: Lumen Juris 3 vol umes; 
DIDIER, F redie. Cu rso d e Dir eito P rocessual Civ il. Vol. 1 , 2  3 e  5 , Ed itoria J usPodium. D ireito F inanceiro e 



Tributário: Ba rros, L uiz C.C iência d as F inanças. e ditora Ed ipro; CAM PILONGO. Ve loso F . R OCHA e  J ean P aul, 
MATTOS. P. Concorrência e Regul ação no Si stema Financeiro ed Max Limonad; CALMON, Sacha. Curso  de Di reito 
Tributário Br0asileiro, Ed. Forense, RJ; MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário, Ed. Malheiros, SP; 
BALEEIRO, Ali omar. Direito Tri butário Brasileiro, Ed.Forense, R J. Di reito do Trabal ho e Processual  do Trabal ho: 
DELGADO, Mauricio Godinho. Cu rso de Dir eito do T rabalho São Paulo. LTr; SARAIVA, Renato. Curso de Dire ito 
Processual do Trabalho São Paulo: Método. 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO: Lei nº 6501 de 14 de dezembro de 2007: Dispõe sobre parcelamento de débitos 
previdenciários junto ao Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do Município de Petrópolis 
– INPA S, e dá outras pr ovidências; Lei Geral de Previdência no Serviço Público: Lei no 9. 717, de 2 7 de 
novembro de 1998; Regulamentação da Lei Geral de Previdência no Serviço Público: Portaria MPS no 402, 
de 10 d e d ezembro de  2008; Instruções e Orientações Normativas Referentes a Regime Próprio de 
Previdência Social: Instrução Norm ativa S PS/MPS nº 01,  d e 22  de  julho de 2010; Ori entação Normativa 
SPS/MPS no 01,  d e 0 6 de janei ro d e 20 04; Ori entação Norm ativa S PS/MPS no 02,  de 31  de  mar ço de  20 09; 
Custeio do Regime Geral de Previdência Social: Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 (art. 12, I, g, h, i, j, § 
6o , e art. 13); Benefícios do Regime Geral de Previdência Social: Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991 (art. 
10, art.  11,  I,  alí neas g,  h, i, j, e § 5o,  art.  1 2, art.  41-A , art.  94,  art.  95 e art.  96); Regulamento da 
Previdência Social: Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999 (art. 6o, I e II, art. 8o, art. 9o, I, alíneas f, g, i, j, l, 
m, n, p, q, art. 10, § 2o do art. 11, art. 40, arts. 125 a 135, art. 191 e § 4o do art. 229); Leis de Crimes contra 
a Previdência: Lei no 9.983, de 14 de julho de 2000; Compensação Previdenciária Lei no 9.796, de 5 de maio 
de 1999. Decreto no 3.112, de 6 de julho de 1999. Portaria MPAS no 6.209, de 16 de dezembro de 1999. Portaria 
Interministerial MPS/MF nº 410, de 29 de jul ho de 2009. Instrução Normativa INSS/PRES nº 50,  de 4 de janeiro 
de 2011. Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004. Reforma Constitucional da Previdência: Constituição da 
República Federativa do Brasil  de 1988 (arts.  24, 30, 37, 38, 40, 42, 142, 149, 195, 201 e 249 e art. 19 do Ato 
das Di sposições Consti tucionais Transi tórias); Emenda Consti tucional no 20, de  15  dezembro de 1 998; Emenda  
Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003; Emenda Constitucional no 47, de 05 de julho de 2005. 

ANALISTA DE SISTEMAS 

ARQUITETURA DE APLICAÇÕES: Concei tos. Arquitetura de Sistemas: S istemas de trê s camadas; Padrõe s de  
projeto; A plicações distribuídas; S ervidores de  A plicação; Interopera bilidade. A rquitetura e Or ganização d e 
Sistema de computadores: Conceitos básicos. Arquitetura de Processadores. Sistemas de numeração. Model os de 
conjunto de instruções. Modos de  endereçamento. Bloco operacional. Bloco de controle. Organização de memória 
e da CPU. 

BANCO DE DADOS: C onceitos. Ar quitetura de um SGBD. Fund amentos e caract erísticas, co mponentes e 
funcionalidades. Estruturas de Dados: Conceitos, pilhas, filas, listas e árvores, técnicas de ordenação e procura de 
dados, pes quisa de dados,  organi zação de arqui vos. Concei tos bási cos de Banco de Dados: esqu ema, tabel as, 
views, sequences, campos, regi stros, í ndices, rel acionamentos, transação, triggers, stored procedures, tipos de 
bancos d e d ados, concei tos de mod elagem concei tual e fí sica, MER - Model o Enti dade x Rel acionamento, 
normalização de dados: conceitos e formas normais. DML: Linguagem de manipulação de Dados. DDL: Linguagem 
de D efinição de D ados. Modelagem Conceitual, modelagem lógi ca e model agem fí sica. Conce itos de Banco de  
dados distribuídos e Cluster de Banco de Dados. Datawarehouse. Business Intelligence, Data Mining, OLAP e ETL. 
Administração de Banco de Dados Rel acionais baseados na pl ataforma Oracle (até 11g): Projeto e implantação e 
SGBDs relacionais. Administração de usuários e perfis de acesso. Controle de proteção, integridade, concorrência e 
bloqueio de transações.  Backup e restauração de da dos. Tol erância a falhas e conti nuidade de  operação.  
Monitoração e otimização de desempenho. Linguagem SQL: conceitos. Aplicação de Oracle PL/SQL e SQL*Plus. 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS: Conceitos. Lógica de programação e algoritmos: técnicas e de sempenho; 
aplicação em linguagens de programação convencionais (ASP, C, C++, Java, Java scrip t, C#, VB.NET, ASP.NET); 
ambientes com utilizaçã o de IDEs J2EE e .NET; HTML. pr ogramação orientada a objetos: cl asses, objetos,  
métodos, so brecarga, he rança, vi sibilidade, enc apsulamento, polimorfismo, interfaces. Linguagem Ja va PL/SQL:  
variáveis, operadores, expressões, controle de fluxo, tipos enumerados, classes, genéricos e reflexão. Arquitetura 
Java (J2EE, EJB – Enterpri se Javabeans, JSF, Framework S truts, Hibernate e JPA ). Padrões de proj eto. Análise e 
projeto d e si stemas: anál ise e projeto  ori entados a objetos,  U ML, mod elos e diagramas, arqui tetura em tr ês 
camadas, arqui tetura baseada em c omponentes e ori entada a servi ços, webservi ces, SOAP , WSDL , U DDI. 
Desenvolvimento de sítios para Internet: usabilidade e a cessibilidade na internet, padrões W3C, e-Mag., DHTML, 
AJAX, PHP, XML (XSLT, XPATH, XPOINTER, DOM, SAX, XML SCHEMA). Arquitetura OLAP, ETL, Data Mining, Data 
Warehouse. Business Intelligence: Concei tos, Princí pios e Pr ocessos. Conceitos e tecnol ogias re lacionadas à  
Internet. Pro tocolos rel evantes para aplicações Internet . Pri ncípios e arq uitetura da Internet. Li nguagens de 
marcação, transformação e apresentação. Conceito e padrões da tecnologia Web, Intranets e Extranets. 

ENGENHARIA DE SOFTWARE: Concei tos. Ci clos de vi da e  de de senvolvimento. Análise comparati va de  
metodologias d e desenvolvimento. T écnicas d e le vantamento de  r equisitos. An álise d e requisitos e  t écnicas de 
validação. Gerenciamento de requisitos. Testes. Qualidade do software. Métricas. Ferramentas de desenvolvimento 
de software. Projeto de interfaces. Análise Essencial e Análise Estruturada. Análise e projeto orientados a objetos. 
Gerência de Proj etos (PMBOK): Conceitos. Ciclo de vi da e fases do projeto. Alocação de recursos, tempo, custo,  
qualidade, escopo, aqui sição, ri sco, comunicação e i ntegração. Estrutura analí tica. Paradigmas de li nguagens de 
programação. Concei tos básicos e caracterí sticas estruturais das li nguagens de progra mação. Cons trução de 
algoritmos, procedimentos, funções, bi bliotecas e estruturas de dado s. Programação estruturada.  Proj eto 
Estruturado de Sistemas. Programação orientada a objetos. Programação orientada a eventos. 



REDES DE COMPUTADORES Concei tos, padrões; protocol os e servi ços; a rquiteturas; comuni cação de dados ; 
topologia e e lementos de redes; interconexão de redes; segurança; firewall; proxies; criptografia e autenticação, 
VPN e PKI; gerenci amento de redes ; LANs, MANs e WA Ns; internet; intranet; extranet (concei tos e apl icações). 
Segurança da Informação: Concei tos gerais, segurança em redes de comput adores, vulnerabilidades e ataques a 
sistemas computacionais, políticas de segurança, Antivírus e malwares. 

Sugestões bibliográficas: ANÔNIMO. Segurança Máxima. Ed. Campus, 2001. ALMEIDA, A. Arquitetura de Redes 
de A rmazenamento de  Dados. D isponível em: < http://l ibdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000431324>. 
Acesso em 24 mar.  2 010. A RAUJO, E. D esenvolvimento para Web  com J ava. Bookstore Li vraria Ltda,  20 10. 
CHICOLI, M. Curso Prático de Montagem e Manutenção de Redes. Digerati, 2008. COSTA, R. Áquila, R. Informática 
Básica. Ed. Impetus, 2009. DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados, Ed. Campus, 2004. DEITEL, P.; 
DEITEL, H. Java como Programar. Pearson Education do Brasil, 2010. FALBRIARD, C. Protocolos e Aplicações para 
Redes de Computadores. Ed. Erica, 2002. FARIA, R. Treinamento Avançado em XML. Digerati, 2005. FERNANDES, 
A.;Abreu, V. Implementando a Governança da TI. Ed. Érica, 2008. FERREIRA, R. Linux – Guia do Administrador do 
Sistema. Ed. Novatec,  2 003. GO NÇALVES, M. ; KRITZ,  S . Estruturas de  D ados. Ed.  S enac, 2003.  HEUSER, C.  
Projeto de B anco de D ados. Ed.  S agra Luzzatto , 2004.  LA UDON, K.  & LAUDON, J.  Sistemas de Informação 
Gerenciais. Ed. Prentice Hall , 2008. LOBO, E. Curso de Engenharia de S oftware. Digerati Books, 2008. LOBO, E. 
Criação de S ites em PHP.  Digerati, 2007. MAGRIN, M. Guia do Profi ssional Linux. Digerati, 2006. MACHADO, F. & 
ABREU, M.  P rojeto de Ba nco de D ados. Ed.  Éri ca, 1996.  MA CHADO, F. ; MA IA, L.  Introdução à A rquitetura de  
Sistemas Operaci onais. LTC,  199 2. M anual Técni co de  Tr einamento do  W indows S mall Busi ness Server 2 003. 
Disponível em: 

<http://www.microsoft.com/brasil/servidores/windowsserver2003/sbs/techinfo/training/techtrainingguide/default.
mspx>. A cesso em: 2 4 mar. 2010.  MEILIR PA GE-JONES. Projeto Estrutura do d e S istemas. McGra w-Hill, 1988.  
MONTEIRO, M. Introduçã o à Organi zação de Com putadores. L TC Edi tora, 3ª edi ção, 2000.  MORE LLI, E.  Oracl e 
DBA Essencial . Ed.  Brasport,  20 09. MORONI, H.  Cri ação de  S ites em A JAX. Di gerati, 2007.  MIYAGUSKU, R . 
Informática passo a pas so para concursos públ icos. Di gerati Books,  2008.  NIED ERAUER, J. D esenvolvendo 
Websites com PHP. Ed. Novac, 2011. PRESSMAN, R. Engenharia de Software. Ed. Mc.Graw Hill, 5ª edi ção, 2002. 
RAMOS, R. Treinamento Prático em UML. Ed. Digerati Books, 2006. SOARES, L.;LEMOS, G.;COLCHER, S. Redes de 
Computadores –  Das L ANs, MANs e WAN s às  Redes ATM. Ed . Campus, 1995. SOMMERVILLE, I. Eng enharia de 
Software. Ed.  Pearson,  2 004. S ZWAREFITER, J. ; MARKENZON, L.  Estruturas de D ados e seus  A lgoritmos. LTC 
Editora, 1994.  TA NENBAUM, A . Redes de  Computadore s. Ed.  Campus,  2003.  TA NENBAUM, A . Si stemas 
Operacionais Modernos. Ed. Prentice Hall do Brasil Ltda, 2003. TORRES, G. Hardware Curso Completo 4ª Ed. Axcel 
Books, 2001 . TROTT,  J. ; S HALLOWAY, A . Expli cando Pa drões de Projeto. Ed.  Bookman,  2002.  T URBAN, E.  & 
MCLEAN, E. & WETHERBE, J. Tecnologia da Informação para gestão. Ed. Bookman, 2004. VELLOSO, F. Informática 
Conceitos Bási cos. Ed.  Campus, 2004.  WIRTH,  N.  A lgoritmos e Estruturas de D ados. Ed.  Prenti ce Hall  do Bras il 
Ltda, 1986. 

GESTOR PREVIDENCIÁRIO 

Administração Pública e Direito administrativo: Lei formal. Regulamentos administrativos, estatutos e regimentos; 
instruções; pri ncípios gerai s; A utarquias. Fundações púb licas. Empresa pú blica. Soc iedade de econo mia m ista. 
Entidades p araestatais, em geral . Fatos da ad ministração pública: atos da admi nistração públ ica e fatos 
administrativos. Formação do ato admi nistrativo: el ementos; procedi mento admi nistrativo. Va lidade, efi cácia e 
autoexecutoriedade do ato admi nistrativo. Atos admi nistrativos si mples, compl exos e compostos. Atos  
administrativos unilaterais, bilaterais e multilaterais. Atos administrativos gerais e individuais. Atos administrativos 
vinculados e discricionários. Agentes públicos: servidor público e funcionário público; natureza jurídica da relação 
de em prego públ ico; precei tos const itucionais. Servi dores pú blicos. Direitos, deveres e respons abilidades do s 
servidores p úblicos c ivis. I mprobidade a dministrativa. F ormas d e p rovimento e  va cância d os c argos p úblicos. 
Reforma Constitucional da Previdência: Constituição da Repúbl ica Federativa do Brasil de 1988 (ar ts. 24, 30, 
37, 38, 40, 42, 142, 149, 195, 201 e 249 e art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias); Emenda 
Constitucional n.  20,  de 15 d ezembro de 1998; E menda Cons titucional no 41,  de  19  de d ezembro de 2003; 
Emenda Consti tucional no 47,  de 0 5 de julho de 2005.  Lei Geral de Previdência no Serviço Público: Lei no 
9.717, d e 27 d e novem bro d e 1998; Regulamentação da Lei Geral de Previdência no Serviço Público: 
Portaria MPS no 402, de 10 de dezembro de 2008; Instituição do Certificado de Regularidade Previdenciária 
- CRP: Decreto no 3. 788, de 11 de abri l de 2001; Implementação do Certificado de Regularidade 
Previdenciária – CRP: Portaria MPS no 204, de 10 de jul ho de 2008; Instruções e Orientações Normativas 
Referentes a Regime Próprio de Previdência Social: Instrução Normativa SPS/MPS nº 01, de 22 de julho de 
2010; Orientação Normativa SPS/MPS no 01, de 06 de janeiro de 2004; Orientação Normativa SPS/MPS no 02, de 
31 de março de 2009; Custeio do Regime Geral de Previdência Social: Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 
(art. 12, I, g, h, i, j, § 6o , e art. 13); Benefícios do Regime Geral de Previdência Social: Lei no 8.213, de 24 
de jul ho de 1991 (art.  10, art.  11,  I,  al íneas g,  h,  i , j, e § 5o , art.  12,  art . 41-A , art.  94,  art.  95  e art.  96) ; 
Regulamento da Previdência Social: Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999 (art. 6o, I e II,  art. 8o, art. 9o, 
I, alíneas f, g, i, j, l, m, n, p, q, art. 10, § 2o do art. 11, art. 40, arts. 125 a 135,  art. 191 e § 4o do art. 229); 
Leis de Crimes contra a Previdência: Lei no 9. 983, de  14 de jul ho de 200 0; Lei de Improbidade 
Administrativa: Lei no 8 .429, de 2 de junho de 1992; Aplicações dos Recursos dos Regimes Próprios de 
Previdência Social: Resolução CMN no 3. 922, de  25 de nov embro de 2010. Portari a MPS  no 519,  de 24 de 
agosto de 2011 Compensação Previdenciária. Lei no 9.796, de 5 de maio de 1999. Decreto no 3.112, de 6 de 
julho de 1999. Portaria MPAS no 6.209, de 16 de dezembro de 1999. Portaria Interministerial MPS/MF nº 410, de 
29 de julho de 2009. Instrução Normativa INSS/PRES nº 50,  de 4 de janeiro de 2011. Emissão de Certidão de 
Tempo de Contribuição pelos Regimes Próprios de Previdência Social: Portaria MPS no 154, de 15 de maio 
de 2008. Lei de Responsabilidade Fiscal: Lei Complementar no 101,  de 4 de mai o de 2000. Lei de Crimes 



contra as Finanças Públicas: Lei no 10. 028, de 1 9 de outubro de 20 00. Processo dministrativo 
Previdenciário PAP: Portaria MPS  no 64,  de  24  de fever eiro de 2006; Normas aplicáveis às avaliações e 
reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social: Portaria MPS  nº 40 3, de 10 de 
dezembro de 2008. Código Penal: Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (arts. 168-A, 299 e 337-A); 

Sugestões bibliográficas: Direito Administrativo, Hely Lopes Meirelles, Ed. Malheiros. Legislação de Referência 
em Previdência: Portaria MPS nº 5 19, de 24 de agosto de 2011. Orientações normativas MPS/SPS nº 2 e  3, de 
31/03/2009 e 5/05//2009, respectivamente. 

CONTADOR 

Plano de Contas e Procedimentos Contábeis para os Regimes Próprios de Previdência Social: Portaria MPS no 916, 
de 15 de julho de 200 3; Portaria MPS no 95,  de 0 6 de março de 2007. Auditoria Fiscal dos Regi mes Próprios de 
Previdência S ocial: Lei  no 11. 457, de  16 de març o de 2007 ( §§3o e 4o  d o art.  11);  L ei de Cri mes contra as 
Finanças Públicas: Lei  no 10.028, de 19 de outubro  de 20 00. Lei de Cri mes Tributários: Lei  no 8. 137, de 27 d e 
dezembro de 1990 (arts. 1o , 2o e 11); Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (art. 83); Lei no 10.684, de 30 
de maio de 2003 (art. 9º). Código Penal: Decreto-Lei no 2. 848, de 7 de dezembro de 1940 (arts. 168-A, 299 e 
337-A). Legislação: CF 1988; Lei nº 6. 404/76 (Lei das S ociedades Anônimas). Lei 10.303, Lei Complementar nº 
123/2006; Lei  8666/93; Lei 4.320/64; LC 1 01/2000; Lei 11.638/07; Lei  11.941/08. Pronunciamentos Contábeis 
do CPC. Contabilidade T ributária: Tri butos: concei tos, espéc ies e el ementos funda mentais; tributos nas  
demonstrações fi nanceiras; Composi ção da tri butação sobre o consumo; l ucro rea l, lucro presumi do e lucro 
arbitrado; efeitos contábeis e fi scais sobre os estoques; Tributação das mi croempresas e empr esas de p equeno 
porte; pl anejamento tri butário.Finanças Públ icas: Introd ução à análise econômi ca governamental . As fal has de 
mercado. As atribuições econômicas do Estado (segundo Musgrave); O banco Central; a crise fiscal do Estado; o 
Sistema Previ denciário; o Si stema Tri butário; as  Fal has de Governo e a  Teori a da Escolha Públ ica; a dí vida 
pública; a Pri vatização; as PPPs.O rçamento e Contabi lidade Pú blica: Orçamento  públ ico: di sposições 
constitucionais, P lano P lurianual, L ei d e Dir etrizes O rçamentárias, L ei O rçamentária An ual, p rincípios 
orçamentários, processo orçamentário, estrutura do orça mento públ ico, classi ficação funci onal programáti ca -  
Receita e despesa pú blica: di sposições consti tucionais, cl assificação, estági os - Pro gramação e  execuç ão 
orçamentária e fi nanceira: exercí cio financei ro, créditos adi cionais, resto s a pagar, despesas de  exercí cios 
anteriores, d escentralização d e c réditos, s uprimento d e fu ndos. A q ualidade d a in formação d a Co ntabilidade 
Pública no Brasil. Características peculiares do s istema brasileiro. O  patrimônio público. Sistemas orçamentário, 
financeiro, p atrimonial e de compen sação; A  natureza da re ceita e da despes a públ icas no model o contábil  
brasileiro e seus estági os. Regi mes Contábeis; Programação e execução orçamentári a, Cont ingenciamentos. 
Créditos a dicionais. R estos a  P agar e De spesas de Exe rcícios Anteriores. B alanços orçamentári o, fi nanceiro e 
patrimonial, e demonstração das variações patrimoniais. Relatórios e demais controles estabelecidos pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal.Contabilidade Geral - Campo de Atuação. Objeto da Contabilidade. O patrimônio: estrutura 
e variação. Registros contábeis. Despesas e r eceitas. Plano de c ontas. Operações com mercadorias e c ontrole de 
estoques. Ba lanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do  Exercício e  Demonstração dos F luxos de Ca ixa. 
Indicadores Econômicos e Fi nanceiros. Adequaçã o às IFRS. Pronunciamentos do CPC .Contabilidade Ger encial: 
conceito e  introdução à  Contabilidade Gerencial. L ucro empresarial e  o  p roblema da va riação de p reços, numa 
operação si mples e nas Demonstrações Fi nanceiras. Lucro apurado por diferenças e ntre Patri mônio Lí quido. 
Instrumentos da avali ação de des empenho empr esarial. Custos para avaliação,  controle e tomada de deci são. 
Ponto de equilíbrio. Margem de contribuição. Retorno de investimento. VPL, TIR, Método de Pay-back. Técnicas de 
custeio. Orçamento empr esarial e o Control e Orçamentári o. Gestão do Capi tal de Gi ro, indicadores de l iquidez, 
rentabilidade, g iro e  endividamento.Contabilidade de custos - Termi nologia de custo, concei tos e classi ficações: 
custos de fa bricação (MAT/MOD/CIF); custos não  fabris; formação do  CPV; custo dos produtos semi-acabados; 
custo dos produtos acabados; custos  fi xos; custos vari áveis; custos di retos; custos i ndiretos; custos e recei tas 
diferenciais; custo de opo rtunidade; c usto i rrecuperável. Custeio por ordem : di ferença do custei o por ordem e 
custeio por processo; for mação do  cu sto dos  mat eriais, mão-de-obr a e  cu sto i ndireto de fa bricação; taxa pré-
determinada dos custo s i ndiretos; cri tério de al ocação dos custos i ndiretos; apu ração do cu sto uni tário; 
contabilização dos materi ais, mão-de-obra di reta e  custos i ndiretos de fa bricação; sub e  superapl icação do CI F; 
custo de capacidade. Custeio por processo - departamentos de produção; unidades equivalentes de produção pelo 
método da média ponderada e PEPS; Custeio dos departamentos de serviço - alocação pelo método direto, passo 
a passo e  método re cíproco; alocação de custo pelo comportamento; Comportamento do custo - custo  variável; 
custo vari ável escalonado; intervalo relevante; custo fi xo; custos mistos; análi se do c usto misto pelos métodos  
pontos máximos e mí nimos, di agrama de  di spersão e  mí nimos quadr ados. Rel ação custo/volume/lucro, custeio  
variável, margem de contribuição; ponto de  equilíbrio contábi l, econômico e  fi nanceiro; margem de segurança; 
alavancagem operaci onal. Custei o baseado em ati vidades - taxas de ati vidade; custo de capaci dade no custei o 
baseado em atividades; apropriação dos custos i ndiretos às ati vidades e  aos  objetos de custo; comparação do s 
métodos t radicionais e  p or a tividades.Contabilidade s ocietária -  p rocedimentos co ntábeis r elativos a o 
encerramento e des tinação do resul tado do exercício. Interpretar e apl icar a l egislação pertinente à elaboração e 
publicação das Demonstrações Contábeis. Postulados, Pricípios e Convenções Contábeis; Ativo e sua Mensuração; 
Passivo e su a Mensuraçã o; Rec eitas, Despesas, Perdas e Gan hos; Patri mônio Lí quido, Goodwill e Intangí veis; 
Introdução à  Normal ização Contábi l In ternacional; Introdução à  Teoria Posi tiva da Conta bilidade. Demonstração  
do fluxo de caixa (método direto e indireto); Demonstração do valor adicionado; Critérios de avaliação de ativos e 
passivos; Va lor d e r ecuperação de ativos ( teste de imp airment); G oodwill; At ivos in tangíveis; De monstrações 
Contábeis de acordo com IFRS; Tratamento contábil dos principais itens das demonstrações de cordo com IFRS. 

Sugestões Bibliográficas: Finanças Públ icas, Fábio Giambiagi e Cláudia Álem, Ed. Campus. Finanças Públ icas, 
Fernando Rezende, Ed. Atlas. Orçamento Público, Giacomoni, Ed. Atlas. Manual de Contabilidade Tributária, Pegas, 



Freitas Bastos edi tora. Di reito Admini strativo para concursos, Ed. Camp us. MOTA, F rancisco Gl auber Li ma. 
Contabilidade apli cada à administração públ ica. 6  . ed. Brasília: VESTCON , 2002.. Contabi lidade Introdutóri a. 
Equipe de Professores da FEA/USP São Paulo: Atlas, 9ª edição,1998. Marion, José Carlos – Contabilidade Básica . 
São Paulo: Atlas. IUDICIBUS, Sé rgio de, MARTINS, El iseu, GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade 
das S ociedades Por A ções: A plicável Também à s D emais Sociedades. S ão Paul o. Atlas. KOHA MA, He ilio. 
Contabilidade públ ica: te oria e práti ca. S ão Paulo: A tlas, 1995.  KOHA MA, Heili o. Balanços públ icos: teori a e 
prática. São Paulo: Atlas, 2000. SLOMSKI, Valmor. Manual de contabilidade pública: um enfoque na contabilidade 
municipal. São Paul o: At las, 2001. ANGELICO, João. Co ntabilidade pública. São Paul o: Atl as, 1992 .MARTINS. 
Eliseu. Contabilidade de Custos. Contém o ABC. 6 ed. São Paulo: Atlas, 1998. NAKAGAWA, Masayuki. ABC custeio 
baseado em atividades. S ão Paul o: A tlas, 1994.  G RECO, Al uisio e A REND, Lauro. Contabi lidade. Edi tora S agra 
Luzzato. 7ª Ed.  584p.  HORNGREN, Charl es T.  Contabi lidade de Custos.  Um enfoque a dministrativo. São Paul o: 
Atlas, 1986 .Pegas, Paulo Henrique. Manual de Contabilidade Tributária Rio de Janeiro, Freitas Bastos ed. 2009. 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

Leis de Cri mes contra a Previdência: Lei  no 9. 983, de  14 de j ulho de 200 0. Pl ano de Contas e Pro cedimentos 
Contábeis para os Regimes Próprios de Previdência Social: Portaria MPS no 916, de 15 de julho de 2003; Portari a 
MPS no 95,  de 06 de março de 2007. Auditoria Fiscal dos Regimes Próprios de Previdência Social: Lei no 11.457, 
de 16 de ma rço de 2007 (§§3o e 4o d o art. 11). Lei de Responsabilidade Fiscal: Lei Complementar no 101,  de 4  
de mai o de 2000. Orça mento e Contabi lidade P ública: Or çamento públ ico: di sposições consti tucionais, Pl ano 
Plurianual, Lei  de Di retrizes Orçamentári as, Lei Orçamentá ria Anua l, princípios orçamentári os, process o 
orçamentário, estrutura do orçamento públ ico, classificação funcional programática - Rec eita e despe sa públ ica: 
disposições constitucionais, classificação, estágios - Programação e execução orçamentária e fi nanceira: exercício 
financeiro, cr éditos adi cionais, restos a pagar, despesas de exercícios anteri ores, desce ntralização de cré ditos, 
suprimento de fundos. A quali dade da informação da Contabilidade Pública no Brasil. Características peculiares do 
sistema brasil eiro. O patri mônio público. Si stemas orçamentári o, fi nanceiro, patri monial e de compe nsação; A  
natureza da receita e da  des pesa públicas no model o contábi l brasi leiro e  seus es tágios. Regi mes Contábei s; 
Programação e execução orçamentária, Contingenciamentos. Créditos adicionais. Restos a  Pagar e  Despesas de 
Exercícios Anteriores. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, e demonstração das variações patrimoniais. 
Relatórios e demais controles estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.Legislação básica: Lei 4320/64 , e 
Lei Complementar 101/00  

 

Sugestões bibliográficas: Orçamento Público, Giacomoni, Ed. Atlas. Contabilidade pública: teoria e prática. São 
Paulo: A tlas, 199 5. KOHA MA, Heili o. Bal anços públ icos: teori a e práti ca. S ão Paul o: A tlas, 2000 . S LOMSKI, 
Valmor. Manual d e c ontabilidade pública: um enfoque na  cont abilidade mu nicipal.Legislação :L ei 43 20/64 ,  L ei 
8666/93 e Lei Complementar  101/00. 



ANEXO IV 

CRONOGRAMA PREVISTO DE ATIVIDADES 

EVENTOS DATAS PREVISTAS 

Publicação do Edital 10/12/2011 

Período de inscrições 14/12/2011 até 18/01/2012 

Período para solicitar isenção do pagamento da Taxa de Inscrição 14/12/2011 até 16/12/2011 

Divulgação do resultado da solicitação de isenção do pagamento da 
Taxa de Inscrição 05/01/2012 

Prazo para recursos contra o resultado da solicitação de isenção do 
pagamento da Taxa de Inscrição. 05 e 06/01/2012 

Resultado do recurso do resultado da solicitação de isenção do 
pagamento da Taxa de Inscrição. 11/01/2012 

Homologação das inscrições 24/01/2012 

Recurso para inscrições não homologadas 24 e 25/01/2012 

Resultado do recurso sobre homologação das Inscrições 31/01/2012 

Período para obter informações sobre os locais de Prova 28/02/2012 até 03/03/2012 

Prova Objetiva 
11/03/2012 

Turno Manhã 

Divulgação dos gabaritos da Prova Objetiva 12/03/2012 

Prazo para recursos contra os gabaritos 12 e 13/03/2012 

Divulgação do resultado dos recursos e vista do cartão de respostas 27/03/2012 

Divulgação Resultado Final 30/03/2012 

 


