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fins lucrativos para a execução de programas, projetos e atividades de
interesse recíproco que envolvam a transferência de recursos financeiros oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União
(Decreto n. 6.170/2007 e Portaria Interministerial n. 127/2008). 29.
Lei de Responsabilidade Fiscal. 30. Noções de Auditoria: normas
brasileiras de auditoria interna: independência, competência profissional, âmbito do trabalho, execução do trabalho e administração do
órgão de auditoria interna. 31. Auditoria no Setor Público Federal.
Finalidades e objetivos da auditoria governamental. Abrangência de
atuação. Formas e tipos.
CIÊNCIAS ECONÔMICAS:
Microeconomia: 1. Teoria do Consumidor: Comportamento
do Consumidor. Demanda individual e de Mercado. 2. Função de
utilidade taxa marginal de substituição, função utilidade indireta, minimização de custo, função custo indireta. 3. Excedente do consumidor, variações compensatórias e equivalentes. 4. Incerteza, utilidade esperada, aversão e risco, demanda por seguros. 5. Teoria da
Firma: Função de produção, taxa técnica de substituição, elasticidade
de substituição, retornos de escala, tecnologias homogêneas e homotéticas. 6. Maximização do lucro, função lucro indireta, demanda
por insumos, oferta de produto, principio de LeChatelier. 7. Minimização de custo, função custo indireta, custos marginais e médios.
8. Dualidade entre função custo indireta e função de produção. 9.
Teoria de Mercados: Concorrência perfeita. Monopólio e Oligopólio.
10. Teoria dos Jogos: Jogos em forma estendida e estratégica, estratégias mistas. Conceitos de solução, dominância e dominância iterada, equilíbrio de Nash. 11. Modelo de troca simples, caixa de
Edgeworth, equilíbrio Walrasiano, primeiro e segundo teoremas do
bem-estar, eficiência de Pareto. 12. Externalidades. 13. Economia da
Informação: Incentivos, "moral hazard". 14. Seleção adversa. 15. Informação assimétrica, incerteza e desenho de contratos, o problema
do agente e do principal. 16. Análise microeconômica. Macroeconomia: 1. Introdução: conceitos básicos, identidades fundamentais,
formas de mensuração do produto e da renda nacional. 2. Modelo
keynesiano, multiplicador. 3. A Síntese Neoclássica: o modelo
IS/LM; oferta e demanda agregadas, Curva de Phillips. 4. Escolha
Intertemporal com Incerteza: Consumo, Investimento, Dívida Pública,
Crescimento Ótimo, Sistemas de Previdência. 5. Política Fiscal: diferentes visões teóricas, objetivos, instrumentos, coordenação com
política monetária. 6. Política Monetária: agregados monetários, impactos da dívida pública na liquidez do sistema financeiro, esterelização, impactos cambiais. 7. Moeda: criação e destruição de moeda, multiplicador dos meios de pagamento, objetivos e instrumentos
de política monetária. 8. Inflação e Estabilização: metas de inflação,
déficit público, seigniorage, indexação. 9. Regimes cambiais. 10. Investimento Público: Histórico e seu Papel na economia brasileira. 11.
Tópicos especiais de Macroeconomia com ênfase em História do
Pensamento Econômico: Modelo Clássico, Modelo Keynesiano, Teoria Novo-Clássica, Teoria Novo-Keynesiana, Ciclos Reais de Negócio. 12. Fundamentos de Economia: oferta e demanda competitivas,
equilíbrio, bem estar, falhas de mercado. 13. Análise macroeconômica. 14. Economia internacional. 15. Economia brasileira. Administração financeira: 1. Orçamento público. 2. Princípios orçamentários. 3. Diretrizes orçamentárias. 4. Processo orçamentário. 5. Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público; normas legais
aplicáveis. 6. SIDOR, SIAFI. 7. Receita pública: categorias, fontes,
estágios; dívida ativa. 8. Despesa pública: categorias, estágios. 9.
Suprimento de fundos. 10. Restos a pagar. 11. Despesas de exercícios
anteriores. 12. A conta única do Tesouro. 13. Licitação pública: modalidades dispensa e inexigibilidade. 14. Pregão. 15. Contratos e
compras. 16. Convênios, Contratos de repasse e Termos de cooperação celebrados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal com órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins
lucrativos para a execução de programas, projetos e atividades de
interesse recíproco que envolvam a transferência de recursos financeiros oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União
(Decreto nº 6.170/2007 e Portaria Interministerial nº 127/2008). 17.
Lei de Responsabilidade Fiscal.
COMUNICAÇÃO SOCIAL COM HABILITAÇÃO EM
JORNALISMO:
1. Comunicação: conceitos, paradigmas e teorias. 2. História
da comunicação social. 3. Comunicação Pública. 4. Comunicação
governamental no Brasil. 5. Contratação e supervisão de serviços de
comunicação contratados em órgãos públicos. 6. Legislação sobre
Comunicação Social no Brasil. 7. Teorias da opinião pública. 8. Tipos
e técnicas de pesquisas de opinião. 9. Comunicação Organizacional.
10. Planejamento em Comunicação Institucional. 11. Identidade e
Imagem Institucional. 12. Legislação e ética em jornalismo. 13. Linguagem jornalística em rádio, tv, jornal, revista e internet. 14. Teorias
e técnicas de jornalismo. 15. Gêneros de redação jornalística. 16.
História da imprensa brasileira. 17. Conceitos de notícia e elementos
do jornalismo. 18. Assessoria de Imprensa: história, teoria e técnica.
19. Planejamento, Produção e edição de publicações. 20. Historia e
conceitos em publicações institucionais. 21. Planejamento de campanhas de divulgação institucional. 22. Planejamento e elaboração de
media trainings. 23. Relacionamento com a imprensa.
COMUNICAÇÃO SOCIAL COM HABILITAÇÃO EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA:
1. Comunicação: conceitos, paradigmas e teorias. 2. História
da comunicação social. 3. Comunicação Pública. 4. Comunicação
governamental no Brasil. 5. Contratação e supervisão de serviços de
comunicação contratados em órgãos públicos. 6. Legislação sobre
Comunicação Social no Brasil. 7. Teorias da opinião pública. 8. Tipos
e técnicas de pesquisas de opinião. 9. Comunicação Organizacional.
10. Planejamento em Comunicação Institucional. 11. Identidade e
Imagem Institucional. 12. História da Publicidade no Brasil. 13. Conceitos e natureza da propaganda institucional. 14. Planejamento de
publicidade. 15. Planejamento de mídia. 16. Legislação e ética em
Publicidade. 17. Elaboração de briefings. 18. Comunicação Visual.
19. Redação publicitária. 20. Produção Gráfica. Diagramação. Tra-
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tamento de imagem. Criação e Direção de Arte. Design. 21. Atendimento. 22. Produção de Rádio, TV e Cinema. 23. Produção em
Internet. 24. Pesquisa de Opinião e Mercado. 25. Promoção e Merchandising. 26. Gestão de Marcas.

Métodos para avaliação de usabilidade. 12. Sistemas de gerenciamento de conteúdo. Arquitetura de informação: conceitos básicos e
aplicações. Portais corporativos: conceitos básicos e aplicações, portlets, RSS. Acessibilidade na web: conceitos básicos, recomendações
W3C, e-Mag.
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
COM HABILITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE REDE E SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES
1. Comunicação de dados: tipos e meios de transmissão,
técnicas básicas de comunicação, técnicas de comutação de circuitos,
pacotes e células, topologias de redes de computadores, Internet,
Intranet, modelo de referência OSI e arquitetura TCP/IP. 2. Tecnologias e protocolos de redes locais: padrões ethernet, endereçamento IP, máscara de rede, protocolos (IP, ARP, ICMP, UDP, TCP,
FTP, SMTP), cabeamento estruturado EIA/TIA 568. 3. Elementos de
interconexão de redes de computadores (hubs, bridges, switches, roteadores, gateways). 4. Configuração e gerenciamento de serviços de
rede Windows e Linux: DNS, DHCP, FTP, servidores WEB, servidores de arquivos, serviço de diretório LDAP. 5. Gerenciamento de
redes de computadores: conceitos, protocolo SNMP, agentes e gerentes, MIBs, gerenciamento de dispositivos de rede, servidores e
aplicações, qualidade de serviço (QoS) 6. Ferramentas de escritório:
editores de apresentação, editores de textos, editores de planilhas
eletrônicas, clientes de correio eletrônico. 7. Voz sobre IP: conceitos,
arquiteturas, protocolos (RTP, RTPC, SIP, H.323, MGCP). 8. Redes
sem fio (wireless): conceitos, protocolos (802.1x, EAP, WEP, WPA,
WPA2). 9. Qualidade de serviços (QoS): DiffServ, filas, DCSP, CoS.
10. Gerência de projetos: conceitos básicos, alocação de recursos,
cronograma, estrutura analítica. 11. Tecnologias de redes de longa
distância: frame relay, ATM e MPLS. 12. Linguagens de programação: linguagens de script (Shell, BAT). 13. Gestão de segurança da
informação: classificação e controle de ativos de informação, segurança de ambientes físicos e lógicos, controles de acesso, segurança
de serviços terceirizados. 14. Gestão de riscos: planejamento, identificação e análise de riscos, plano de continuidade de negócio. 15.
Política de segurança da informação: processos de definição, implantação e gestão de políticas de segurança e auditoria. 16. Sistemas
de Backup: tipos de backups, planos de contingência e meios de
armazenamento para backups. 17. Dispositivos de segurança de redes
de computadores: firewalls, detectores de intrusão (IDS e IPS), proxies, NAT, sniffers. 18. Ataques a redes de computadores: prevenção
e tratamento de incidentes, tipos de ataques (spoofing, flood, DoS,
DDoS, phishing). 19. Malwares: vírus de computador, cavalo de tróia,
adware, spyware, backdoors, keylogger, worm. 20. Segurança na Internet: virtual private networks, segurança em servidores WWW,
SMTP, POP, FTP e DNS. 21. Criptografia: princípios, aplicações,
algoritmos simétricos e assimétricos, certificação e assinatura digital.
22. NBR ISO/IEC 17799:2005: estrutura, objetivos e conceitos gerais.
QUALQUER ÁREA DE FORMAÇÃO:
Gestão Pública: 1. Conceitos de Estado, sociedade e mercado. 2. Origem do Estado e da Administração pública modernos:
teorias voltadas para formação espontânea ou natural do Estado e para
a formação contratual do Estado. 3. Evolução da administração pública no Brasil: o Estado oligárquico e patrimonial, o Estado autoritário e burocrático, o Estado de bem estar, o Estado regulador. As
reformas constitucionais. 4. Modelos de administração pública: modelo patrimonialista, modelo burocrático (Weber) e suas disfunções.
5. Modelo gerencial de administração pública: contexto inicial, evolução, principais tendências e diferenças entre os modelos de diferentes países. Características da nova gestão pública. Obstáculos à
nova gestão pública. Visões da administração pública gerencial (modelo gerencial puro, consumerism, public service oriented). 6. A redefinição do papel do Estado: Reforma do Serviço Civil (mérito,
flexibilidade e responsabilização) e Plano Diretor para a Reforma do
Aparelho do Estado de 1995. 7. Processos participativos de gestão
pública: conselhos de gestão, orçamento participativo, parceria entre
governo e sociedade. 8. Caracterização das organizações: tipos de
estruturas organizacionais; aspectos comportamentais (motivação, clima e cultura) 9. Gestão da mudança organizacional: ferramentas de
mudança organizacional (benchmarking, programa de qualidade,
aprendizado organizacional e planejamento estratégico) 10. Instrumentos gerenciais contemporâneos: avaliação de desempenho e resultados, flexibilidade organizacional, trabalho em equipe, a cultura
da responsabilidade e os mecanismos de rede. 11. Processo Administrativo na Administração Pública Federal - Lei n. 9.784/1999. 12.
Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n. 101/2000.
Disposições Preliminares. Do Planejamento. Da Receita Pública. Da
Despesa Pública. 13. Licitações: Lei nº 8.666/93. Pregões Presenciais
e Eletrônico: Lei nº 10.520/2002; Decreto nº 3.555/2000; Decreto nº
5.450/2005; Decreto nº 5.504/2005. Microempresas e empresas de
pequeno porte nas contratações públicas de bens, serviços e obras, no
âmbito da administração pública federal: Decreto nº 6.204/2007. 14.
Administração de Contratos: características do contrato administrativo; formalização e fiscalização do contrato; aspectos orçamentários
e financeiros da execução do contrato; sanção administrativa; equilíbrio econômico-financeiro; garantia contratual; alteração do objeto acréscimo e supressões; prorrogação do prazo de vigência e de
execução; contratos de terceirização - cautelas em relação à responsabilidade trabalhista. 15. Convênios, Contratos de repasse e Termos de Cooperação celebrados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal com órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos para a execução de programas, projetos e
atividades de interesse recíproco que envolvam a transferência de
recursos financeiros oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social da União (Decreto n. 6.170/2007 e Portaria Interministerial n.
127/2008). 16. Regime dos Servidores Públicos Federais - Lei n.
8.112/1990: requisição admissão, demissão, concurso público, estágios probatórios, vencimento básico, licença, afastamentos e aposentadoria. 17. Recursos Humanos: conceitos, importância, relação

COMUNICAÇÃO SOCIAL COM HABILITAÇÃO EM RELAÇÕES PÚBLICAS:
1. Comunicação: conceitos, paradigmas e teorias. 2. História
da comunicação social. 3. Comunicação Pública. 4. Comunicação
governamental no Brasil. 5. Contratação e supervisão de serviços de
comunicação contratados em órgãos públicos. 6. Legislação sobre
Comunicação Social no Brasil. 7. Teorias da opinião pública. 8. Tipos
e técnicas de pesquisas de opinião. 9. Comunicação Organizacional.
10. Planejamento em Comunicação Institucional. 11. Identidade e
Imagem Institucional. 12. História das Relações Públicas no Brasil.
13. Ética e Legislação em Relações Públicas. 14. Teoria e técnica em
relações públicas. 15. Noções básicas de marketing. 16. Planejamento
em relações públicas. 17. Teoria, Planejamento e Organização de
eventos. 18. Lobby; Elaboração de Projetos de relações públicas. 19.
Cerimonial e Protocolo. 20. Imagem institucional. 21. Gestão de
crises. 22. Comunicação dirigida. 23. Comunicação com diversos
públicos de uma instituição. 24. Cultura organizacional. 25. Relacionamento com a Mídia. 26. Comunicação Integrada. 27. Comunicação Organizacional. 28. Responsabilidade Social Corporativa.
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
COM HABILITAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
E ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS:
1. Gerência de Projetos. Fundamentos: Conceitos de Gerência de Projetos, Contexto de Gerência de Projetos. PMBOK Project Management Body of Knowledge: Áreas de Conhecimento de
Gerência de Projetos, Processos de Gerência de Projetos, Ferramentas
e Técnicas. OPM3 - Organizational Project Management Maturity
Model: Conceituação. Escritório de Projeto - Project Office. Gestão
de Mudanças. Planejamento Estratégico: conceitos, escolas, técnicas,
alinhamento entre estratégias de TI e de Negócio. 2. Análise de
Sistemas. Análise e Projeto Orientado a Objetos com UML. Modelagem orientada a objeto: objetos, atributos, relacionamento entre
objetos, diagrama objeto relacionamento, diagrama de estrutura da
informação, especificação de objetos, especificação de relacionamentos. Análise e Projeto Estruturado. Modelagem orientada a processos:
diagrama de fluxo de dados, definição de depósitos de dados, definição lógica de processos, dicionário de dados. RUP - Rational
Unified Process: modelagem de negócio; levantamento e gerenciamento de requisitos; análise e projeto de software; implementação,
teste e homologação; implantação; e gestão de configuração. Engenharia de Software: processos de software; métricas de software;
APF - análise de ponto de função; qualidade de software; modelos
CMM e CMMI. SOA e Web services: conceitos básicos, aplicações,
UDDI, WSDL, SOAP. 3. Banco de Dados e Gestão da Informação.
Fundamentos: finalidades, níveis de abstração, modelagem de dados,
modelagem funcional. Administração de dados: fundamentos, sistemas de gerenciamento de banco de dados, utilização das linguagens
de definição e de manipulação de dados e normalização. Administração de banco de dados: fundamentos, organização de arquivos,
técnicas de armazenamento, métodos de acesso, tipos de bancos de
dados, projeto de bancos de dados, administração e tunning de banco
de dados Oracle. Soluções de suporte à decisão: Datawarehouse,
OLAP, Data Mining, BI - Business Inteligence. Ferramentas de Banco
de Dados: configuração e administração de banco de dados: Oracle,
SQLServer, MySQL e PostgreSQL. Armazenamento de Informações.
Seleção de Informações: planejamento de necessidades. SIG - Sistema de Informações Gerenciais. Informação e Gestão Informacional:
Conceituação e Papel da Informação nas Organizações. Implantação
da Gestão Informacional: custos e benefícios. Informação e Poder.
Informação, Cidadania e Controle Burocrático: em busca da accountability. Informação e Confiabilidade: a validade dos dados. Gestão do
Conhecimento. Informação e Ética. 4. Programação. Fundamentos:
Lógica de programação; estrutura de dados e arquivos; paradigmas de
programação; programação estruturada; programação baseada em objetos. Linguagens e ambientes de programação: Java, Net (VB.NET e
C#). Programação avançada com Java: J2EE, EJB, JavaBean Servlet,
JSP, JDBC, XML. Objetos distribuídos. Arquitetura de software. 5.
Gestão e Recursos Informacionais. Sistemas de GED e Workflow.
Sistemas Integrados de Gestão: ERP e CRM. Gerenciamento Integrado da Informação (organizacionais, municipais, regionais e nacionais). 6. Governança de TI. Alinhamento estratégico entre TI e
negócios. BSC. COBIT - conceitos básicos, estrutura e objetivos,
requisitos de informação, recursos de tecnologia da informação, domínios, processos e objetivos de controle. ITIL V2 - conceitos básicos; estrutura e objetivos; implementação de gerenciamento de serviços de TI; processos e funções de suporte de serviços; processos de
entrega de serviços. 7. Modelagem de processos. Conceitos básicos.
Identificação e delimitação de processos de negócio. Construção e
mensuração de indicadores de processos. 8. LICITAÇÕES E CONTRATOS DE TI: Instrução Normativa n. 4/2008 da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 9. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: Confiabilidade, integridade, disponibilidade. Mecanismos de
segurança: conceitos básicos, aplicações e principais algoritmos. Certificação digital: conceitos básicos e aplicações. Segurança de host:
conceitos básicos, principais ameaças, vulnerabilidades e sistemas de
proteção (antivírus, IDS, IPS, personal firewall). Gerência de riscos:
ameaças, vulnerabilidade, impacto e sistemas de proteção (IDS, IPS,
firewall, Proxy, NAC, VLANs). Políticas de segurança: NBR
ISO/IEC 17799, NBR ISO/IEC 27001:2006, NBR ISO/IEC 15408.
Políticas de senhas. 10. TÓPICOS AVANÇADOS: georeferenciamento, programação embarcada, processamento em GRID, programação
orientada a aspectos, NBR ISO/IEC 26300/ ISO 32000-1:2008. 11.
Engenharia de usabilidade. Conceitos básicos e aplicações. Critérios,
recomendações e guias de estilo. Análise de requisitos de usabilidade.

