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ção Internacional do Trabalho � OIT: Convenção nº 81 �
Inspeção do Trabalho (Decreto nº 95.461, de 11/12/1987);
Convenção nº 139 � Prevenção e controle de riscos profis-
sionais causados por substâncias ou agentes cancerígenos
(Decreto nº 157, de 02/06/1991); Convenção nº 148 � Pro-
teção dos Trabalhadores contra os riscos profissionais devi-
dos à contaminação do ar, ao ruído, às vibrações no local de
trabalho (Decreto nº 93.413, de 15/10/1986); Convenção nº
155 � Segurança de Saúde dos Trabalhadores (Decreto nº
1.254, de 29/09/1994); Convenção nº 161 � Serviços de
Saúde do Trabalho (Decreto nº 127, de 22/05/1991). Doen-
ças ocupacionais, acidente do trabalho e conduta médico-pe-
ricial: conceito e epidemiologia; impacto do trabalho sobre a
saúde e segurança dos trabalhadores; indicadores de saúde
� doença dos trabalhadores; situação atual da saúde dos
trabalhadores no Brasil; patologia do trabalho; conduta peri-
cial; Normas Técnicas das LER/DORT.

Legislação do Trabalho: Consolidação das Leis do Trabalho
� CLT - Títulos I e II; Normas Regulamentadoras aprovadas
pela Portaria MTb nº 3.214, de 08/06/1978.

Medicina Legal: histórico; conceito. Perícia médico-legal: pe-
ritos; documentos médicos; laudos periciais; modelos e inter-
pretação; aspectos da ética médica. Antropologia forense:
Identidade e identificação; métodos antigos e recentes; bio-
metria médica. Conceito; aspectos jurídicos. Agentes mecâ-
nicos. Outros agentes (físico, químicos, físico-químicos). Exa-
mes complementares; laudos; discussão; aspectos éticos. In-
fortunística. Toxicologia forense. Drogas: conceito e classifi-
cação, métodos de exame. Aspectos médicos, sociais e ju-
rídicos. Psicopatologia forense: classificação das doenças
mentais; aspectos médicos e jurídicos. Tanatologia forense:
aspectos médicos, éticos e jurídicos da morte; necropsia
(classificação, técnica, retirada dos órgãos); direito do morto
(transplantes e legislação). Provas da morte: docimasia; de-
claração de óbito e implicações médico - legais; causas ju-
rídicas da morte; mortes violentas e mortes naturais.

Responsabilidade Civil: Elementos, causas excludentes,
responsabilidade civil da Administração Pública no Direito
brasileiro.

TÉCNICO SUPERIOR DE PROCURADORIA

Direito Constitucional: 1. Constituição: conceito, origens,
conteúdo, estrutura e classificação. Supremacia da Constitui-
ção. Poder constituinte. Interpretação e aplicabilidade das
normas constitucionais. Princípios constitucionais. Controle da
constitucionalidade das leis. Normas constitucionais e incons-
titucionais. Emenda, reforma e revisão constitucional. 2. Ação
direta de inconstitucionalidade. Ação direta de constituciona-
lidade. 3. Direitos e garantias fundamentais. Direitos e deve-
res individuais difusos e coletivos. Direitos sociais. 4. Orga-
nização do Estado Brasileiro; divisão espacial do poder; Es-
tado Federal; União; Estados Federados; Distrito Federal;
municípios; intervenção federal; repartição de competências.
5. Poder Legislativo. Organização. Funcionamento. Atribui-
ções. Processo legislativo. Fiscalização contábil, financeira e
orçamentária. 6. Poder Executivo. Presidente, Vice-Presidente
da República e ministros de Estado. Atribuições e responsa-
bilidades. Poder regulamentar e medidas provisórias. 7. Po-
der Judiciário. Atribuições. Jurisdição. Organização. Órgãos e
competência. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de
Justiça, Tribunais Regionais Federais;Tribunais de Justiça;
juízes federais e estaduais. 8. Funções essenciais à Justiça.
9. Da Administração Pública. Estruturas básicas. Servidores
públicos. Princípios constitucionais. 10. Finanças públicas;
normas gerais. Atividade financeira do Estado. Conceito, ca-
racterísticas e finalidades. Despesa Pública: conceito, catego-
rias, estágios, suprimento de fundos, restos a pagar, despe-
sas de exercícios anteriores. Programação financeira. Execu-
ção orçamentária e financeira. Operações de crédito. Recei-
tas Públicas. Conceito. Classificação, categoria, fontes, está-
gios, dívida ativa; Orçamento público. Conceito. Natureza ju-
rídica. Elementos essenciais. Classificação. Princípios orça-
mentários. Regime constitucional. Vedações constitucionais
em matéria orçamentária. Processo orçamentário: calendário
de elaboração e execução das leis orçamentárias, metas téc-
nicas e instrução do orçamento público. Plano plurianual.
Exercício financeiro. Diretrizes Orçamentárias. Princípios or-
çamentários. Orçamentos-programa. Planejamento e Orça-
mento. Classificação funcional programática. Orçamentos
anuais. Créditos orçamentários e adicionais. Quadro de de-
talhamento da despesa, sistema orçamentário. Órgãos cen-
trais e setoriais, unidades orçamentárias e gestoras. Lei
Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. 11. Ordem econô-
mica e financeira. Atividade econômica do Estado. Princípios
das atividades econômicas, propriedades da ordem econômi-
ca. Sistema Financeiro Nacional. 12. Princípios constitucio-
nais da seguridade social. 13. Sistema Tributário Nacional:
Princípios constitucionais tributários. Repartição constitucional
de competências tributárias. Fundos de Participação. 9. Limi-
tações ao poder de tributar e Renúncias de receitas.14.
Constituição do Estado do Rio de Janeiro.

Direito Administrativo: 1. Conceito, objeto e fontes do Di-
reito Administrativo. 2. Regime jurídico-administrativo: princí-
pios constitucionais do Direito Administrativo brasileiro. 3. Or-
ganização da Administração Pública: administração direta e
indireta; autarquias, fundações públicas; empresas públicas;
sociedades de economia mista; entidades paraestatais e o
terceiro setor. 4. Atos administrativos: conceito, requisitos,
elementos, pressupostos e classificação; vinculação e discri-
cionariedade; revogação, invalidação e convalidação. 5. Lici-
tação: conceito, finalidades, princípios e objeto; obrigatorieda-
de, dispensa, inexigibilidade e vedação; modalidades e tipos;
procedimento, revogação e anulação; sanções; normas ge-
rais de licitação. 6. Contratos administrativos: conceito, pecu-
liaridades e interpretação; formalização; execução; inexecu-
ção, revisão e rescisão. 7. Agentes Públicos: servidores pú-
blicos; organização do serviço público; normas constitucionais
concernentes aos servidores públicos; direitos e deveres dos
servidores públicos; direitos e vantagens dos servidores pú-
blicos. Sistema remuneratório. Subsídio. Vencimento. Teto re-
muneratório. Vantagens pecuniárias. Responsabilidades dos
servidores públicos; processo administrativo disciplinar, sindi-
cância e inquérito; o Regime Jurídico Único dos Servidores
do Estado do Rio de Janeiro (Decreto-lei nº 220/75 e De-

creto nº 2.479/79 e alterações posteriores); o Regime de pre-
vidência dos servidores públicos (Lei Estadual nº
5.260/2008). 8. Serviços públicos: conceito e classificação;
regulamentação e controle; requisitos do serviço e direitos do
usuário; competências para prestação do serviço; serviços
delegados a particulares; concessões, permissões e autoriza-
ções; convênios e consórcios administrativos. 9. Domínio pú-
blico: conceito e classificação dos bens públicos; administra-
ção, utilização e alienação dos bens públicos; imprescritibi-
lidade, impenhorabilidade e não oneração dos bens públicos;
aquisição de bens pela Administração; 10. Responsabilidade
civil da Administração: evolução doutrinária; responsabilidade
civil da Administração no Direito brasileiro; ação de indeni-
zação; ação regressiva. 11. Processo Administrativo; normas
básicas no âmbito da Administração Pública. 12. Poderes e
Deveres do Administrador Público. 13. Improbidade Adminis-
trativa. (Lei nº 8.429 de 02 de junho de 1992 e suas alte-
rações posteriores). 14. Procuradoria Geral do Estado do Rio
de Janeiro. Preceitos constitucionais. Lei Complementar Es-
tadual nº 15/80 e alterações. Princípios Institucionais. Procu-
radores do Estado: prerrogativas, direitos e deveres.15. Ser-
vidores públicos e empregados públicos: vinculação legal e
vinculação contratual. Caracterização. Terceirização. Respon-
sabilidade do tomador do serviço por danos materiais e mo-
rais. Regimes jurídicos funcionais. Regime estatutário. Regi-
me trabalhista. Regime especial. Aspectos e institutos espe-
cíficos do regime jurídico do servidor do quadro de apoio da
Procuradoria Geral do Estado (Lei Estadual nº 4.720/06).

Direito Processual 1. Jurisdição e ação. 2. Partes e procu-
radores: legitimação para a causa e para o processo; deve-
res e substituição das partes e dos procuradores. Prerroga-
tivas da Fazenda Pública. 3. Competência: competência em
razão do valor e em razão da matéria; competência funcio-
nal; competência territorial; modificações da competência e
declaração de incompetência.4. Atos processuais: forma,
tempo e prazos processuais. Atos das partes. Prazos dos
atos processuais: verificação dos prazos. Comunicação dos
atos processuais: cartas (precatória, rogatória e de ordem),
da citação, da intimação e da notificação (conceito, forma,
requisitos e espécies). 5. Formação, suspensão e extinção
do processo. 6. Petição inicial: requisitos do pedido e do in-
deferimento da petição inicial. 7. Resposta do réu: exceção,
contestação e reconvenção. 8. Provas: depoimento pessoal,
confissão, prova documental, prova pericial e inspeção judi-
cial. 9. Recursos: disposições gerais e espécies; apelação,
agravo, embargos infringentes, embargos de declaração; es-
pecial e extraordinário. 10. Do processo de execução: exe-
cução em geral; espécies de execução; embargos do deve-
dor; execução por quantia certa contra devedor solvente;
suspensão e extinção do processo de execução; remição.
Execução contra a Fazenda Pública. Precatório e Requisição
de Pequeno Valor. 10. Organização da Justiça do Trabalho
no Brasil. Composição e funcionamento. Competência da
Justiça do Trabalho.11. Dissídio individual de trabalho. Pro-
cesso e procedimentos. Prazos. Exceções. Nulidades. Recur-
sos. Execução. Prescrição. Aplicação subsidiária do Código
de Processo Civil. Comissão de conciliação prévia. 12. Dis-
sídio coletivo. Processo e procedimento. Competência. Limi-
tes do poder normativo. Efeitos da sentença normativa. Re-
cursos cabíveis. Coisa julgada formal e material da sentença
trabalhista. Acordos. Ação Rescisória.

TÉCNICO SUPERIOR DE PERÍCIAS E AVALIAÇÕES IMO-
BILIÁRIAS

Planejamento de projetos e obras: programação e controle.
Viabilidade, planejamento e controle das construções: técni-
co, físico-financeiro e econômico. NBR 12721. Avaliação de
custos unitários e preparo de orçamento de construção para
incorporação de edifício em condomínio-procedimento: defini-
ção de áreas. Segurança e higiene do trabalho. Noções de
projeto assistido por computador (AutoCAD).
Projeto e execução de edificações. Estudos preliminares: lim-
peza do terreno, topografia e sondagem. Terraplanagem e lo-
cação da obra. Canteiro de obras: instalações provisórias;
proteção e segurança; depósito e armazenamento de mate-
riais, equipamentos e ferramentas. Fundações. Escavações.
Contenção de taludes e escoramentos. Estruturas metálicas,
de madeira e de concreto; formas; armação; alvenaria estru-
tural; estruturas pré-fabricadas. Instalações prediais: instala-
ções elétricas; instalações hidráulicas; instalações de esgoto;
instalações de telefone e instalações especiais (proteção e
vigilância, gás, ar comprimido, vácuo e água quente). Alve-
narias e revestimentos. Esquadrias. Forros. Pisos. Cobertu-
ras. Impermeabilização.
Projeto e execução de rodovias.Movimento de terra. Projeto
geométrico. Ensaios geotécnicos principais. Pavimentação.
Projeto, tipos, aplicação e componentes. Principais elemen-
tos. Drenagem. Critérios de medição. Custos rodoviários.
Hidráulica e saneamento ambiental. Redes de água e esgo-
to. NBR 12209. NBR12216. (Tratamento de água e esgoto).
Tratamento e controle da qualidade da água. Tratamento,
controle e disposição de efluentes. Resíduos sólidos: trata-
mento e disposição. Impactos ambientais, EIA/RIMA. Hidráu-
lica e hidrologia aplicada.
Materiais de construção civil. Aglomerantes e agregados. Ma-
teriais betuminosos. Propriedades físicas e mecânicas. En-
saios.
Mecânica dos solos. Origem e formação dos solos: proces-
sos erosivos. Controle da Erosão Urbana . Índices físicos.
Caracterização e propriedades dos solos. Pressões nos so-
los. Prospecção geotécnica. Permeabilidade dos solos; per-
colação nos solos (Rupturas Hidráulicas); compressibilidade e
adensamento dos solos; estimativa de recalques. Resistência
ao cisalhamento dos solos. Empuxos de terra; estruturas de
arrimo; estabilidade das fundações superficiais e estabilidade
das fundações profundas.Compactação dos Solos. Obras
subterrâneas Civis. Águas de superfície e águas subterrâ-
neas.
Projeto e execução de barragem. Principais tipos. Elementos.
Mecanismos de ruptura. Escavações. Resistência dos mate-
riais e análise estrutural. Deformações e análise de tensões.
Flexão simples; flexão composta; torção; cisalhamento e
flambagem. Esforços em uma seção: esforço normal, esforço
cortante, torção e momento fletor. Diagrama de esforços so-
licitantes. Estruturas isostáticas (vigas simples, vigas gerber,
quadros, arcos e treliças). Estruturas hiperestáticas (métodos
dos esforços; método dos deslocamentos).

Dimensionamento do concreto armando. Características me-
cânicas e reológicas do concreto. Tipos de aço para concreto
armando; fabricação do aço; características mecânicas do
aço; estados limites; aderência; ancoragem e emendas em
barras de armação. Dimensionamento de elementos estrutu-
rais (pilares, lajes e vigas). Detalhamento de armação em
concreto armado.
Engenharia legal. NBR 13752. Perícias de engenharia na
construção civil. Engenharia de avaliações: métodos; níveis
de rigor; depreciação; fatores de homogeneização; desapro-
priações; laudos de avaliação (NBR 14653 antiga NBR 5676.
Avaliação de Imóveis Urbanos). Fiscalização. Ensaios de re-
cebimento da obra. Acompanhamento da aplicação de recur-
sos (mediações, emissão de fatura etc.). Controle de execu-
ção de obras e serviços. Documentação da obra: diários, do-
cumentos de legalização, ARTs.
Engenharia de custos. Levantamento dos serviços e seus
quantitativos. Orçamento analítico e sintético. Composição
analítica de serviços. Cronograma físico-financeiro. Cálculo
do benefício e despesas indiretas. BDI. Cálculo dos encargos
sociais. Índices de atualização de custos na construção civil.
Patologia das obras de engenharia civil. Patologia das fun-
dações e alvenarias. Patologia do concreto armado. Patolo-
gia das obras de madeira. Patologia das pinturas. Patologias
causadas pela umidade. Infiltrações em telhados, lajes e co-
berturas. Infiltrações em fundações, paredes e reservatórios.
Patologia de pavimentos.
Licitações de obras: projeto básico; projeto executivo; execu-
ção e fiscalização do contrato; medição e limites de alteração
contratual.

CARGO DE NÍVEL MÉDIO - TÉCNICO ASSISTENTE DE
PROCURADORIA

CONHECIMENTOS GERAIS

Português: Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão no-
minal e verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e
colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do
verbo. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e
verbal. Ocorrência de crase. Pontuação. Redação (confronto
e reconhecimento de frases corretas e incorretas). Intelecção
de texto. Redação oficial.

Noções de Informática: Conceitos básicos e modos de uti-
lização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedi-
mentos associados à Internet/Intranet. Ferramentas e aplica-
tivos de navegação, de correio eletrônico, de grupos de dis-
cussão, de busca e pesquisa. Organização de informação
para uso na Internet, compartilhamento de arquivos em rede
local. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnolo-
gias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática:
conceitos de hardware e de software. Procedimentos, aplica-
tivos e dispositivos para armazenamento de dados e para
realização de cópia de segurança (backup). Conceitos de or-
ganização e de gerenciamento de arquivos, pastas e progra-
mas. Principais aplicativos da Microsoft Office 2003/2007 e
BrOffice para edição de textos e planilhas eletrônicas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Direito Constitucional: 1. Constituição: conceito e conteúdo.
Supremacia da Constituição. Princípios constitucionais.
Emenda, reforma e revisão constitucional. 2. 2. Direitos e ga-
rantias fundamentais. Direitos e deveres individuais difusos e
coletivos. Direitos sociais. 3. Organização do Estado Brasilei-
ro; divisão espacial do poder; Estado Federal; União; Esta-
dos Federados; Distrito Federal; municípios. 4. Poder Legis-
lativo. Organização. 5. Poder Executivo. Atribuições. 6. Poder
Judiciário. Atribuições. Organização. Órgãos e competência.
Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tri-
bunais Regionais Federais; Tribunais de Justiça; juízes fede-
rais e estaduais. 7. Funções essenciais à Justiça. 8. Da Ad-
ministração Pública. Estruturas básicas. Servidores públicos.
Princípios constitucionais. 9. Constituição do Estado do Rio
de Janeiro.

Direito Administrativo: 1. Conceito e objeto do Direito Ad-
ministrativo. 2. Regime jurídico-administrativo: princípios cons-
titucionais do Direito Administrativo brasileiro. 3. Organização
da Administração Pública: administração direta e indireta; au-
tarquias, fundações públicas; empresas públicas; sociedades
de economia mista; entidades paraestatais. 4. Atos adminis-
trativos: conceito e elementos; vinculação e discricionarieda-
de; revogação, invalidação e convalidação. 5. Licitação: con-
ceito, finalidades, princípios e objeto; obrigatoriedade, dispen-
sa, inexigibilidade e vedação; modalidades e tipos. 6. Con-
tratos administrativos: conceito e peculiaridades. 7. Agentes
Públicos: servidores públicos; organização do serviço público;
normas constitucionais concernentes aos servidores públicos;
direitos e deveres dos servidores públicos; direitos e vanta-
gens dos servidores públicos. Sistema remuneratório. Subsí-
dio. Vencimento. Teto remuneratório. Vantagens pecuniárias.
Responsabilidades dos servidores públicos; processo admi-
nistrativo disciplinar, sindicância e inquérito; o Regime Jurí-
dico Único dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (De-
creto-lei nº 220/75 e Decreto nº 2.479/79 e alterações pos-
teriores); o Regime de previdência dos servidores públicos
(Lei Estadual nº 5.260/2008). 8. Processo Administrativo; nor-
mas básicas no âmbito da Administração Pública. 9. Poderes
e Deveres do Administrador Público. 10. Improbidade Admi-
nistrativa. (Lei nº 8.429 de 02 de junho de 1992 e suas al-
terações posteriores). 11. Procuradoria Geral do Estado do
Rio de Janeiro. Preceitos constitucionais. Lei Complementar
Estadual nº 15/80 e alterações. Princípios Institucionais. Pro-
curadores do Estado: prerrogativas, direitos e deveres. 12.
Servidores públicos e empregados públicos: vinculação legal
e vinculação contratual. Caracterização. Terceirização. Res-
ponsabilidade do tomador do serviço por danos materiais e
morais. Regimes jurídicos funcionais. Regime estatutário. Re-
gime trabalhista. Regime especial. Aspectos e institutos es-
pecíficos do regime jurídico do servidor do quadro de apoio
da Procuradoria Geral do Estado (Lei Estadual nº 4.720/06).

Direito Processual 1. Atos processuais: forma, tempo e pra-
zos processuais. Atos das partes. Prazos dos atos proces-
suais: verificação dos prazos. Comunicação dos atos proces-
suais: cartas (precatória, rogatória e de ordem), da citação,
da intimação e da notificação (conceito, forma, requisitos e
espécies). 2. Partes e procuradores. 3. Prerrogativas da Fa-
zenda Pública. 4. Petição inicial: requisitos do pedido e do
indeferimento da petição inicial. 5. Resposta do réu: exceção,
contestação e reconvenção. 6. Recursos: disposições gerais
e espécies; apelação, agravo, embargos infringentes, embar-
gos de declaração; especial e extraordinário. 7. Do processo
de execução: execução em geral; Execução contra a Fazen-
da Pública. Precatório e Requisição de Pequeno Valor. 8. Or-
ganização Judiciária Nacional: Composição e funcionamento.
Processo do Trabalho: prazos e recursos.

Observação: Considerar-se-á a legislação vigente até a
data da publicação do Edital de Abertura de Inscrições.
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