
cios, textos para folders, internet e publicações institucionais
Cobertura jornalística e fotográfica de eventos na capital e inte-
rior, inclusive aos finais de semana. Participação no planeja-
mento e execução de campanhas institucionais. Executar outras
atividades correlatas.

MOTORISTA: Dirigir automóveis e utilitários, efetuando
transporte de Diretores, colaboradores e materiais/móveis/equi-
pamentos. Observar as leis de trânsito, normas de segurança e
determinações expressas de seus superiores. Zelar pelo funcio-
namento, abastecimento, limpeza e conservação do veículo.
Providenciar serviço de manutenção especializada quando
necessário. Efetuar reparos mecânicos ou elétricos simples, em
situações de inexistência de serviços especializados.
Confeccionar relatórios. Efetuar o emplacamento de veículos no
Detran. Obedecer às leis de trânsito e ao código que regula-
menta o transporte rodoviário de cargas. Executar outras ativi-
dades correlatas às acima descritas, a critério de seu superior
imediato. Executar outras atividades correlatas.

ANEXO II - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
ENSINO FUNDAMENTAL
AGENTE DE MANUTENÇÃO - Língua Portuguesa -

Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio
e figurado das palavras. Acentuação gráfica. Pontuação.
Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau.
Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de prono-
mes. Preposições e conjunções: emprego e sentido que impri-
mem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nomi-
nal. Crase. Regência nominal e verbal. Matemática - Números
inteiros: operações e propriedades. Números racionais, repre-
sentação fracionária e decimal: operações e propriedades.
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples.
Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, com-
primento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas:
tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-
problema. Conhecimentos Específicos - Manutenção preventiva
e corretiva em Sistema Elétrico de baixa Tensão: manutenção
em quadros de distribuição de disjuntores, em fiação e cabea-
mentos classe 1KV e montagens de instalações de baixa tensão
em geral. Trabalhos elétricos mais complexos de reparo e ajus-
tes de máquinas e equipamentos. Manutenção preventiva e
limpeza de ar condicionado. Alvenaria, vidraçaria, pintura, car-
pintaria e hidráulica. Acabamentos: colocação de portas e roda-
pés, remanejamento e montagem de divisórias. Legislação de
trânsito: Novo Código de Trânsito Brasileiro, abrangendo os
seguintes tópicos: administração de trânsito, regras gerais para
circulação de veículos, os sinais de trânsito, registro e licencia-
mento de veículos, condutores de veículos, deveres e proibi-
ções, as infrações à legislação de trânsito, penalidades e recur-
sos. Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Mecânica de
veículos: conhecimentos elementares de mecânica de automó-
veis, troca e rodízio de rodas; regulagem de motor, regulagem
e revisão de freios, troca de bomba d´água, troca e regulagem
de tensão nas correias, troca e regulagem da fricção, troca de
óleo. Serviços corriqueiros de eletricidade: troca de fusíveis,
lâmpadas, acessórios simples, etc. Direção defensiva.

ENSINO MÉDIO
AGENTE ADMINISTRATIVO e MOTORISTA
Língua Portuguesa - Interpretação de texto. Acentuação

gráfica. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo,
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção:
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem.
Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal.
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal.
Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e
figurado das palavras.

Matemática - Operações com números reais. Mínimo múl-
tiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção.
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmé-
tica simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º
graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grande-
zas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de
Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

AGENTE ADMINISTRATIVO - Atualidades - Questões rela-
cionadas a fatos políticos, econômicos e sociais ocorridos a par-
tir do segundo semestre de 2008, divulgados na mídia local
e/ou nacional.

AGENTE ADMINISTRATIVO - Noções de Informática - Uso
de correio eletrônico, preparo de mensagens (anexação de
arquivos, cópias). Microsoft Word XP/VISTA: estrutura básica
dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos,
parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéri-
cos, e tabelas, impressão, ortografia e gramática, controle de
quebras, numeração de páginas, legendas, índices, inserção de
objetos, campos predefinidos, caixas de texto. Microsoft Excel
XP/VISTA: estrutura básica das planilhas, conceitos de células,
linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e grá-
ficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção
de objetos, campos predefinidos, controle de quebras, numera-
ção de páginas, obtenção de dados externos, classificação.
Microsoft PowerPoint XP/VISTA: estrutura básica das apresen-
tações, conceitos de slides, anotações régua, guias cabeçalhos
e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações,
inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação,
animação e transição. Microsoft Windows XP/VISTA: conceito
de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área
de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos
menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de
aplicativos Microsoft Office. Navegação Internet, conceitos de
URL, links, sites, impressão de páginas.

MOTORISTA - Conhecimentos Específicos - Legislação de
trânsito: Novo Código de Trânsito Brasileiro, abrangendo os
seguintes tópicos: administração de trânsito, regras gerais para
circulação de veículos, os sinais de trânsito, registro e licencia-
mento de veículos, condutores de veículos, deveres e proibi-
ções, as infrações à legislação de trânsito, penalidades e recur-
sos. Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Mecânica de
veículos: conhecimentos elementares de mecânica de automó-
veis, troca e rodízio de rodas; regulagem de motor, regulagem
e revisão de freios, troca de bomba d´água, troca e regulagem
de tensão nas correias, troca e regulagem da fricção, troca de
óleo. Serviços corriqueiros de eletricidade: troca de fusíveis,
lâmpadas, acessórios simples, etc. Direção defensiva.

ENSINO SUPERIOR
Língua Portuguesa - Interpretação de texto. Acentuação

gráfica. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo,
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção:
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem.
Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal.
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal.
Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e
figurado das palavras.

ADVOGADO - Conhecimentos Específicos - Direito
Constitucional: Constituição Federal de 1988: conceito e con-
teúdo, leis constitucionais, complementares e ordinárias.
Estado Federal: a União, os Estados, os Municípios, o Distrito
Federal e os Territórios. Descentralização e cooperação admi-

nistrativa na federação brasileira: territórios federais, regiões de
desenvolvimento, regiões metropolitanas. Posição do Município
na Federação Brasileira, criação e organização dos Municípios.
Autonomia municipal: as leis orgânicas municipais. Intervenção
nos Municípios. Separação dos poderes, delegação. Poder
Legislativo: composição e atribuições. Processo legislativo.
Poder Executivo: composição e atribuições. Poder Judiciário:
composição e atribuições. Direitos e garantias individuais,
remédios constitucionais: "habeas-corpus", mandado de segu-
rança, ação popular, direito de petição. Controle de constitu-
cionalidade das leis, sistemas, controle jurisdicional, efeitos.
Inconstitucionalidade das leis: declaração e não cumprimento
de leis inconstitucionais. Eficácia, aplicação, interpretação e
integração das normas constitucionais, leis complementares à
Constituição, a injunção. Princípios e normas referentes à
Administração direta e indireta. Regime jurídico dos servidores
públicos civis, Lei nº 8.112/90. Princípios constitucionais do
orçamento. Bases e valores da ordem econômica e financeira.
Política urbana: bases constitucionais do direito urbanístico. da
Ordem Social. Constituição Federal de 1998 - dos Direitos e
Deveres Individuais e Coletivos. - dos Direitos Políticos. Direito
Civil: Lei, espécies, eficácia no tempo e no espaço, retroativida-
de e irretroatividade das leis, interpretação, efeitos, solução de
conflitos intertemporais e espaciais de normas jurídicas. das
pessoas: conceito, espécies, capacidade, domicílio. Fatos
Jurídicos. Ato jurídico: noção, modalidades, formas extrínsecas,
pressupostos da validade, defeitos, vícios, nulidades. Ato ilícito.
Negócio jurídico. Prescrição e decadência. Bens: das diferentes
classes de bens. da posse e sua classificação: aquisição, efeitos,
perda e proteção possessória. da propriedade em geral: pro-
priedade imóvel, formas de aquisição e perda; condomínio em
edificações. Direito do autor: noções gerais, direitos morais e
patrimoniais, domínio público, relações do Estado com o Direito
do Autor. dos direitos reais sobre coisas alheias: disposições
gerais, servidões, usufruto, penhor, hipoteca. dos direitos de
vizinhança, uso nocivo da propriedade. dos registros públicos.
das obrigações: conceito, estrutura, classificação e modalida-
des. Efeitos, extinção e inexecução das obrigações. dos contra-
tos: disposições gerais. dos contratos bilaterais, da evicção. das
várias espécies de contratos: da compra e venda, da locação, do
depósito. Enriquecimento sem causa. da responsabilidade civil
do particular. Direito Processual Civil: Princípios constitucionais
do Processo Civil. Princípios gerais do Processo Civil. O Processo
Civil nos sistemas de controle da constitucionalidade. Ação
direta. Declaração incidental de inconstitucionalidade. Ações
civis constitucionais. Jurisdição contenciosa e jurisdição volun-
tária: distinção. Competência: conceito, espécies, critérios
determinativos. Conflitos de competência. Formação, suspen-
são e extinção do processo. Atos processuais: classificação,
forma, prazo, tempo e lugar. Procedimento ordinário.
Procedimento sumário e especial. Petição inicial, resposta do
réu, revelia, intervenção de terceiros, litisconsórcio e assistên-
cia. dos procedimentos especiais. das Ações reivindicatórias e
possessórias. da Ação de Nunciação de Obra Nova. dos
Embargos de Terceiros, usucapião. Antecipação da tutela de
mérito. Julgamento conforme o estado do processo. Provas:
noções gerais, sistema, classificação, espécies. Audiência.
Sentença e coisa julgada. Recursos: noções gerais, sistema,
espécies. Execução: partes, competência, requisitos, liquidação
de sentença. das diversas espécies de execução, embargos do
devedor, execução contra a Fazenda Pública. Exceção de pré-
executividade. Intervenção. Do Processo cautelar. Mandado de
Segurança (individual e coletivo). Mandado de Injunção.
Hábeas data. Tutela antecipada nas ações coletivas. Ação
popular. Ação Civil Pública. Ação Monitória. Ação Declaratória
Incidental. Execução Fiscal. - Lei 6.830/80. Ação de
Consignação em Pagamento. Ação de Despejo. Ação de desa-
propriação. Processos nos tribunais. Uniformização de jurispru-
dência. Declaração de inconstitucionalidade. Ação rescisória.
Arbitragem. Ação Direta de Inconstitucionalidade. A Fazenda
Pública no Processo Civil. Prazos. Prerrogativas. Direito
Administrativo: Princípios constitucionais do Direito
Administrativo. Controle interno e externo da Administração
Pública (Tribunal de Contas e Judiciário). Administração
Pública: conceito, órgão da administração; hierarquia.
Administração Indireta: conceito, autarquia, sociedade de eco-
nomia mista, empresa pública, fundações. Controle da adminis-
tração indireta. Serviço Público: conceito, classificação, formas
de prestação. Atos administrativos: noção, elementos, atribu-
tos, espécies. Atos administrativos: validade e invalidade, anu-
lação e revogação, controle jurisdicional dos atos administrati-
vos. Atos administrativos: discricionariedade e vinculação, des-
vio de poder. Procedimento administrativo: conceito, princípios,
requisitos, objetivos e fases. Poder de polícia. Licitação: nature-
za jurídica, finalidades. Licitação: dispensa e inexigibilidade.
Contratos administrativos: conceito, peculiaridades, espécies.
Bens públicos: regime jurídico e classificação. Bens públicos:
formas de utilização, concessão, permissão e autorização de
uso; alienação. Agentes públicos. Servidores públicos: conceito,
categorias, direitos e deveres. Cargo, emprego e função: nor-
mas constitucionais, provimento, vacância. Responsabilidade
dos agentes públicos: civil, administrativa e criminal. Processo
administrativo disciplinar. Desapropriação: noção, desapropria-
ção por utilidade pública, necessidade pública, interesse social.
Limitações administrativas. Função social da propriedade.
Responsabilidade civil do estado, responsabilidade dos agentes
públicos. Direito Tributário: Definição e conteúdo do direito tri-
butário, noção de tributo e suas espécies. O imposto, a taxa e a
contribuição de melhoria; outras contribuições. Fontes do direi-
to tributário, fontes primárias: a Constituição, leis complemen-
tares, tratados e convenções internacionais, resoluções do
Senado, leis ordinárias, leis delegadas, decretos-leis; fontes
secundárias: decretos regulamentares, as normas complemen-
tares a que se refere o artigo 100 do Código Tributário
Nacional. O Sistema Constitucional Tributário Brasileiro, princí-
pios constitucionais tributários, competências tributárias, discri-
minação das receitas tributárias, limitações constitucionais ao
poder de tributar. Vigência e aplicação da legislação tributária
no tempo e no espaço. Interpretação e integração da legislação
tributária. O fato gerador da obrigação tributária. Obrigação tri-
butária principal e acessória, hipótese de incidência e fato
imponível. Capacidade tributária. Sujeito ativo da obrigação tri-
butária, parafiscalidade. Sujeito passivo da obrigação tributá-
ria, direto e indireto. Responsabilidade pelo tributo e responsa-
bilidade por infrações. Denúncia espontânea. Imunidade e isen-
ção tributária, anistia. O crédito tributário, constituição do cré-
dito tributário; lançamento, definição, modalidade e efeitos do
lançamento; suspensão do crédito tributário, modalidades;
extinção do crédito tributário, modalidades; exclusão do crédi-
to tributário. Garantias e privilégios do crédito tributário.
Preferências e cobrança em falência; responsabilidade dos
sócios em sociedade por quotas de responsabilidade limitada;
alienação de bens em fraude à Fazenda Pública. Dívida ativa,
inscrição do crédito tributário, requisitos legais dos termos de
inscrição, presunção de certeza e liquidez da dívida inscrita,
emendas e substituições de certidão de dívida ativa. Infrações e
sanções tributárias. Conceito e natureza jurídica do ilícito tribu-

tário e dos crimes tributários. Tutela tributária: procedimento
administrativo tributário e processo judicial tributário. A execu-
ção fiscal. Mandado de segurança, ação anulatória de débito
fiscal, ação de repetição de indébito tributário, ação de consig-
nação em pagamento, ação declaratória de inexistência de rela-
ção jurídico-tributária. Ação cautelar fiscal. Tributos municipais.
Direito do Trabalho: Consolidação das Leis do Trabalho;
Súmulas do TST. Conceitos fundamentais. Princípios. Direito
Penal: Código Penal - dos Crimes contra a Administração
Pública; dos Crimes contra a Administração da Justiça; dos
Crimes contra a Fé Pública; dos Crimes praticados por particu-
lar contra a Administração em geral; dos Crimes contra a
Incolumidade Pública; da Aplicação da Lei Penal; do Crime; da
Imputabilidade; do Concurso de Pessoas; das Penas; da
Extinção da Punibilidade. Legislação especial: Resoluções
Conselho Federal de Farmácia 418/05, 461/07, 387/02. 464/07,
467/07, 357/01; Leis 3.820/60 e 5991/73; Decretos 85.878/81 e
74.170/74.

ANALISTA DE SISTEMAS - Conhecimentos Específicos -
Ambientes Operacionais; Programação orientada a objetos;
Banco de Dados; Linguagem SQL; Linguagem de Programação
ASP; orientação a objeto e C#.

ANALISTA DE SUPORTE - Conhecimentos Específicos -
Instalações e manutenção de computadores (software e hard-
ware); Sistemas operacionais Windows XP, Vista e 2003;
conhecimentos avançados do pacote MS Office; Procedimento
de backup; Noções de Banco de Dados SQL; Noções de
Microsoft Exchange; Software Antivírus (corporativo), ISA
Server; Exchange 2003 e Política de Segurança de arquivos:
Internet e transferência de arquivos.

CONSULTOR CONTÁBIL - Conhecimentos Específicos - a
Contabilidade: teoria e campo de atuação: conceitos, objetivos
da informação contábil. O método das partilhas dobradas. Os
princípios fundamentais da contabilidade. BRAZILLIANGAAP X
USGAAP (Diferenças básicas na aplicação dos princípios). A
classificação contábil. A avaliação das contas patrimoniais. As
demonstrações contábeis previstas na Lei nº 10303/2001
(Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício,
Demonstração das Origens e das Aplicações de Recursos,
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as Notas
Explicativas às Demonstrações Contábeis). Contabilidade
Societária: aspectos de maior relevância: investimentos em
sociedades ligadas: coligadas, controladas, outras participa-
ções. Forma de avaliação pela equivalência patrimonial e pelo
custo de aquisição. Consolidação das demonstrações contábeis.
Transações entre as partes relacionadas. Transformações socie-
tárias: cisão, fusão e incorporação de sociedades. Aquisição de
participações societárias com ágio ou deságio (reconhecimento
e amortização). Dividendos e juros sobre capitais próprios, pro-
venientes de participações societárias (relevantes e não rele-
vantes). Reavaliação de ativos (tangíveis e intangíveis).
Demonstração do fluxo de caixa (métodos direto e indireto).
Demonstração do valor adicionado (Balanço Social). Análise
Econômico-Financeira: ajustes e padronização de critérios para
realização de análise econômico-financeira. Métodos tradicio-
nais de análise econômico-financeira (horizontal, vertical,
números, índices ou quocientes econômico-financeiros de
desempenho). Análise da necessidade de capital de giro. Fluxo
de caixa (elaboração e análise): fontes de financiamento dos
investimentos: capital próprio ou de terceiros, alavancagem
financeira. Análise dos indicadores sobre preço, lucro e rentabi-
lidade de ações. Custos e Análise de Custos: conceitos e aplica-
ções. Classificação: diretos e indiretos, fixos e variáveis, semifi-
xos e semivariáveis. Custeio por absorção. Custeio variável.
Custo-padrão e apuração das variações. Custeio ABC.
Abordagem da gestão econômica pelo modelo GECOM.
Margem de contribuição e uso da informação de custos para
análise e tomada de decisões. Orçamento Empresarial e
Finanças: conceitos básicos de finanças. Orçamento como ins-
trumento de controle, integração do orçamento com a contabi-
lidade. Previsões de receitas e custos. Planejamento estratégi-
co: conceitos, objetivos, comprometimento corporativo, o papel
do orçamento. Métodos de cálculos de depreciação, amortiza-
ção e exaustão. Projeção dos resultados. Projeção de capital de
giro. Fluxo de caixa. Controle de caixa. Orçamento de caixa.
Cronograma financeiro. Taxa de atratividade. Taxa interna de
retorno. Valor presente líquido. Project Finance. Contabilidade
das Instituições Financeiras: o plano de contas das instituições
financeiras (COSIF). Operações de crédito concedidas. Provisões
para riscos de créditos. Classificações de riscos de crédito
(Rating). Empréstimos e financiamentos obtidos. Câmbio.
Limites operacionais. Compliance. Matemática Financeira: juros
e descontos simples: conceitos básicos, taxas proporcionais,
valor nominal, valor presente. Juros compostos: conceito, des-
conto composto real, desconto composto bancário, valor pre-
sente, equivalência de capitais. Empréstimos: cálculo de valores
presentes e cálculo das prestações, cálculo dos montantes, pla-
nos de amortização. Contabilidade Decisorial: assuntos que
auxiliam o gestor à tomada de decisões: orçamentos flexíveis.
Contabilidade por responsabilidade e alocação de custos.
Centro de lucro e preços de transferência. Custo de oportunida-
de. Teoria das Restrições. Inflação e mensuração do lucro.
Elaboração de relatórios em moeda de poder aquisitivo cons-
tante. Valor Econômico Agregado (EVA): conceito e aplicação.
EBTDA: conceito e aplicação. Balanço Social: conceito e aplica-
ção. DVA (Demonstração de Valor Adicionado): conceito e apli-
cação. Auditoria: noções básicas de auditoria independente e
interna. Natureza e campo de atuação da auditoria. Pareceres
de Auditoria. Controles internos. Cartacomentário ou relatório
de controles internos. Testes e procedimentos de auditoria.
Contabilidade Pública e a Lei de Responsabilidade Fiscal: res-
ponsabilidade da Gestão fiscal: órgãos obrigados, equilíbrio das
contas públicas, planejamento e transparência, metas e limites;
receita corrente líquida (conceito); L.D.0. e a Lei Orçamentária
Anual; execução orçamentária e cumprimento das metas; recei-
ta pública; despesa pública: tipos de despesa, restrições e limi-
tes; transferência de recursos públicos para o setor privado;
endividamento: dívida pública fundada, dívida mobiliária, con-
tratações de operações de crédito, operações de crédito por
antecipação de receita, concessão de garantias, restos a pagar,
limites e restrições; a gestão patrimonial; transparência, con-
trole e fiscalização: instrumentos de transparência, prestação
de contas, relatório da gestão fiscal, órgãos encarregados pela
fiscalização, principais pontos de fiscalização. Legislação
Tributária. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas: Incidência.
Base de cálculo: lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado.
Formas de pagamento. LALUR: forma de escrituração fiscal.
Dedutibilidade: regra geral. Despesas e custos indedutíveis:
regra geral. Alíquota e adicional do Imposto de Renda.
Contribuição Social Sobre o Lucro: incidência. Base de cálculo.
Formas de pagamento. Incentivos fiscais. Depreciação acelera-
da incentivada. Imposto de Renda Diferido. Lucro da explora-
ção. Provisões tributárias (IRPJ - CSSL - PIS/PASEP - COFINS).
Incorporação, fusão, cisão, transformação e extinção de empre-
sas: Aspectos tributários relativos ao Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas e Contribuição Social Sobre o Lucro. COFINS:

incidência. Base de cálculo. Formas de pagamento. PIS/PASEP:
incidência. Base de cálculo. Formas de pagamento.

CONSULTOR FARMACÊUTICO - Conhecimentos Específicos
- Leis Federais: 3.820/60; 5.991/73; 6.360/76; 6.480/77;
6.839/80; 9.120/95; 9.294/96; 9.677/98; 9.695/98; 9.787/99;
10.167/00; 10.357/01; Decretos Federais 20.377/31; 20.931/32;
74.170/74; 79.094/77; 85.878/81; 3.181/99; 5.775/06. Medida
Provisória: 2.190-34 de 23/08/01 - artigo 11. Leis Estaduais:
10.083/98 (Código Sanitário Estadual); 10.145/98. Decretos
Estaduais: 12.342/78 (Código Sanitário Estadual) - artigos 1º e
2º - capítulo XII - seção I, II, III e IV e capítulo XIII; 12.479/78 -
artigos 1º e 2º (títulos I e II). Portarias do Ministério da Saúde:
344/98; 801/98; 802/98; 1.052/98; 06/99 e 185/99. Resoluções
da ANVISA: RDC 328/99; RDC 102/00; RDC 320/02; RDC
138/03; RDC 173/03; RDC 210/03; RDC 48/04; RDC 199/04; RDC
306/04; RDC 80/06; RDC 204/06; RDC 16/07; RDC 17/07; RDC
27/07; RDC 58/07 e RDC 67/07. Noções sobre o Sistema Único
de Saúde - SUS: Lei 8.080 de 19/09/90. Resoluções do Conselho
Federal de Farmácia: 258/94; 288/96; 292/96; 296/96; 300/97;
349/00; 357/01; 364/01; 365/01; 378/02; 387/02; 409/04;
415/04; 416/04; 417/04; 418/04; 433/05; 435/05; 437/05;
440/05; 442/06, 448/06; 449/06; 461/07; 463/07; 467/07;
470/08; 477/08 e 481/08. Deliberações do Conselho Regional
de Farmácia de São Paulo: 52/06. Atualidades na área de saúde
(políticas de saúde, política de medicamentos, assistência e
atenção farmacêutica, farmacovigilância, fracionamento de
medicamentos, manual do CRF-SP sobre produtos não relacio-
nados à saúde - orientações para o ramo farmacêutico).
Técnicas de relações públicas e de negociação; princípios bási-
cos de gestão (processos e pessoas); noções de informática
(pacote office pelo menos) para desenvolver tarefas enquanto
usuário; técnicas de negociação e de atendimento a clientes;
conhecimentos básicos na organização e realização de eventos
científicos; gerenciamento, desenvolvimento e apresentação de
projetos e trabalhos específicos; legislação e regras básicas da
atividade (descritas acima).

DESIGNER GRÁFICO - Conhecimentos Específicos - Criação
de layout para publicações, materiais gráficos, apresentações e
documentos. Ferramentas para produção gráfica: Adobe In
Design; Photoshop CS3, Corel Draw, Adobe Ilustrator, Fire
Works; Pacote Office; Linguagem HTML.

FARMACÊUTICO FISCAL - Conhecimentos Específicos - Leis
Federais: 3.820/60; 5.991/73; 6.360/76; 6.480/77; 6.839/80;
9.120/95; 9.294/96; 9.677/98; 9.695/98; 9.787/99; 10.167/00;
10.357/01; 10.406/02 - Código Civil (artigos 927 a 951);
10.702/03 e 11.343/06 (Título IV - capítulos I e II). Decreto-Lei
2.848/40 - Código Penal (artigos 273 a 285). Decretos Federais
20.377/31; 20.931/32; 74.170/74; 79.094/77; 85.878/81;
3.181/99; 5.775/06. Medida Provisória: 2.190-34 de 23/08/01 -
artigo 11. Leis Estaduais: 10.083/98 (Código Sanitário
Estadual); 10.145/98. Decretos Estaduais: 12.342/78 (Código
Sanitário Estadual) - artigos 1º e 2º - capítulo XII - seção I, II, III
e IV e capítulo XIII; 12.479/78 - artigos 1º e 2º (títulos I e II).
Portarias do Ministério da Saúde: 344/98; 801/98; 802/98;
1.052/98; 06/99 e 185/99. Resoluções da ANVISA: RDC 328/99;
RDC 102/00; RDC 320/02; RDC 138/03; RDC 173/03; RDC
210/03; RDC 48/04; RDC 199/04; RDC 306/04; RDC 80/06; RDC
204/06; RDC 16/07; RDC 17/07; RDC 27/07; RDC 58/07 e RDC
67/07. Noções sobre o Sistema Único de Saúde - SUS: Lei 8.080
de 19/09/90. Resoluções do Conselho Federal de Farmácia:
258/94; 288/96; 292/96; 296/96; 300/97; 349/00; 357/01;
364/01; 365/01; 378/02; 387/02; 409/04; 415/04; 416/04;
417/04; 418/04; 433/05; 435/05; 437/05; 440/05; 442/06,
448/06; 449/06; 461/07; 463/07; 467/07; 470/08; 477/08 e
481/08. Deliberações do Conselho Regional de Farmácia de São
Paulo: 52/06. Atualidades na área de saúde (políticas de saúde,
política de medicamentos, assistência e atenção farmacêutica,
farmacovigilância, fracionamento de medicamentos, manual do
CRF-SP sobre produtos não relacionados à saúde - orientações
para o ramo farmacêutico).

JORNALISTA - Língua Inglesa - Compreensão e interpreta-
ção de texto (sentido global do texto, localização de determi-
nada idéia, palavras cognatas). Conhecimento de vocabulário
fundamental e de aspectos gramaticais em nível funcional, ou
seja, como acessório à compreensão do texto. Conhecimentos
Específicos - Teoria da Comunicação. A questão da imparciali-
dade e da objetividade. Ética. Papel social da comunicação.
Comunicação, conceitos, paradigmas, principais teorias. Novas
tecnologias e a globalização da informação. Massificação ver-
sus segmentação dos públicos. Interatividade na comunicação.
História da imprensa, do rádio e da televisão no Brasil.
Legislação em comunicação social: Lei da imprensa, Código de
Ética do Jornalista, Regulamentação da profissão de jornalista.
Regulamentação versus desregulamentação: tendências nacio-
nais e internacionais. Comunicação Pública. Opinião pública:
pesquisa, estudo e análise em busca de canais de interação com
cada público específico. Propriedade Cruzada dos Meios de
Comunicação. Princípios gerais da pauta. Gêneros de redação:
definição e elaboração de notícia, reportagem, entrevista, edi-
torial, crônica, coluna, pauta, informativo, release. Técnicas de
redação jornalística: lead, sub-lead, pirâmide invertida.
Critérios de seleção, redação e edição. Edição on-line.

ANEXO III - DECLARAÇÃO PARA PEDIDO DE ISENÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO

PAULO - CRF-SP
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 01/2008
DECLARAÇÃO
Eu, ______________________________, RG nº

___________________, CPF nº _____________________,
Número de Identificação Social - NIS __________________,
inscrito (a) para o cargo de ______________________,

DECLARO que sou membro de família de baixa renda, nos
termos do Decreto nº 6.135, de 2007, e que as informações por
mim prestadas, para a obtenção dos benefícios de isenção de
pagamento de taxa de inscrição na Seleção Pública, são verda-
deiras.

DECLARO, ainda, estar ciente de que a declaração falsa
acarretará as sanções previstas em lei, conforme disposto no
parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setem-
bro de 1979.

São Paulo ______ de ____________ de 2009
_______________________________
Assinatura

(A debitar) (20)

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES
DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO
- 2ª REGIÃO

Extrato de Contrato
Processo nº 1308/2008. Contratada: Sait Limpeza e Infra-

Estrutura Ltda. Objeto: Prestação dos Serviços de Motorista
executados por empregado terceirizado. Data da Assinatura:
17/09/2008. Vigência: de 18 de Novembro de 2008 à 18 de
Outubro de 2009.

José Augusto Viana Neto - Presidente
(A debitar) (20)
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