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cução Definitiva. Títulos Exeqüíveis na Justiça do Trabalho. Le-
gitimidade ativa e passiva. Execução contra a Fazenda Pública. Pres-
crição intercorrente. Aplicação supletiva da Lei dos Executivos Fis-
cais. Liquidação da sentença. Impugnação ao cálculo. Mandado de
citação e penhora. Embargos à execução. Expropriação dos bens.
Embargos à expropriação. Embargos de terceiro. Ações especiais ad-
missíveis no processo do trabalho: Ação civil pública. Ações cau-
telares. Ação rescisória. Mandado de Segurança. Habeas Corpus.

ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA - ESPE-
CIALIDADE EXECUÇÃO DE MANDADOS

Direito Constitucional: Constituição: fontes, conceito, objeto,
classificação, estrutura. Supremacia da Constituição. Aplicabilidade e
interpretação das normas constitucionais. Vigência e eficácia das nor-
mas constitucionais. Poder Constituinte: originário e derivado. Con-
trole de Constitucionalidade: ação direta de inconstitucionalidade,
ação declaratória de constitucionalidade, argüição de descumprimento
de preceito fundamental, controle de constitucionalidade das leis. Dos
Princípios Fundamentais. Dos Direitos e Deveres Individuais e Co-
letivos. Dos Direitos Sociais. Da Nacionalidade e Direitos Políticos.
Da Organização Político-Administrativa. Da União. Da Administra-
ção Pública: Disposições Gerais. Dos Servidores Públicos. Do Pro-
cesso Legislativo. Do Poder Judiciário. Das funções essenciais à
Justiça. Direito Administrativo: Princípios Básicos da Administração
Pública. Atos Administrativos: conceito, requisitos, atributos, discri-
cionariedade e vinculação; classificação; espécies; anulação, revo-
gação e extinção. Administração Pública direta e indireta: entidades
da Administração Pública indireta e terceiro setor. Servidores Pú-
blicos. Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e alterações pos-
teriores. Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União.
Das Disposições Preliminares. Do Provimento. Da Vacância. Do Ven-
cimento e da Remuneração. Das Férias. Do Direito de Petição. Dos
Deveres e Proibições. Da Acumulação. Das Responsabilidades. Das
Penalidades. Do Processo Administrativo (Lei nº 9.784, de 29 de
janeiro de 1999). Serviços públicos: princípios, classificação e com-
petência: federais, estaduais, distritais e municipais. Controle da ad-
ministração pública. Intervenção do Estado na propriedade: moda-
lidades. Bens públicos: regime jurídico. Resolução Nº 75/2009 do
TRT 7ª Região (Estatuto de Ética Profissional do Servidor do TRT da
7ª. Região). Direito Civil: Conceito de lei, vigência e aplicação da lei
no tempo e no espaço; integração e interpretação da lei. Lei de
introdução ao Código Civil. Das Pessoas: Pessoas Naturais. Pessoas
Jurídicas: de direito público e de direito privado. Domicílio Civil. Do
Negócio Jurídico: Requisitos de validade do Negócio Jurídico: Dos
Atos Jurídicos: atos lícitos e atos ilícitos. Da prescrição e decadência.
Das Obrigações: modalidade das Obrigações, transmissão das Obri-
gações, adimplemento e extinção das Obrigações, inadimplemento
das Obrigações. Dos contratos em geral. Responsabilidade Civil. Do
direito da Empresa. Direito Processual Civil: Noções de jurisdição e
da ação. Das partes e dos procuradores. Do Juiz. Dos atos pro-
cessuais. Da formação, da suspensão e da extinção do processo. Do
Procedimento ordinário: Da petição inicial. Da resposta do réu. Do
julgamento conforme o estado do processo. Das provas. Da audiência.
Da revelia. Da sentença e a coisa julgada. Dos recursos. Do processo
de execução. Lei no 6.830/80 - Execução Fiscal. Do processo cau-
telar. Da impenhorabilidade do Bem de Família (Lei no 8.009/1990).
Direito do Trabalho: Definição e Fontes do Direito do Trabalho. O
contrato individual do trabalho: conceito, elementos essenciais e aci-
dentais. Distinção entre relação de emprego e relação de trabalho.
Sujeitos do contrato individual de trabalho: empregado e empregador.
Dos diversos tipos de empregados: urbano, doméstico, rural, aprendiz,
temporário, avulso. Dos trabalhadores não empregados: autônomo,
eventual, empreiteiro, cooperado, estagiário. Empresa, sucessão de
empresas, grupo econômico, responsabilidade solidária. Terceirização:
lícita e ilícita, responsabilidade subsidiária. Contrato individual de
trabalho: duração, nulidades, prescrição, decadência. Contrato indi-
vidual de trabalho e contratos afins: empreitada, mandato, sociedade,
parceria rural, locação de serviços. Identificação profissional: a
CTPS, os registros de empregados. Duração do trabalho: noções ge-
rais, jornada, intervalos. Retribuição do trabalho: remuneração, sa-
lário, características, formas de pagamento. Salário mínimo. Piso sa-
larial. Salário-família. Proteção do salário: irredutibilidade, isonomia
e equiparação salarial. Componentes da remuneração: gratificações,
gorjetas, gratificação de natal. Retribuição indenizatória do salário:
adicional de horas extras, adicional noturno, adicional de transfe-
rência, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade. Re-
pouso semanal remunerado. Férias. Suspensão e interrupção do con-
trato individual de trabalho. Garantia do emprego e do tempo de
serviço: estabilidade, indenização, FGTS. Extinção do contrato in-
dividual de trabalho: efeitos da cessação, justa causa do empregado,
justa causa do empregador. Aviso Prévio. O trabalho do menor. Se-
gurança e Medicina do Trabalho. Direito Coletivo do Trabalho: Acor-
do Coletivo de Trabalho, Convenção Coletiva de Trabalho e Direito
de Greve. Direito Processual do Trabalho: Conceito. Fontes. Prin-
cípios: Gerais de Direito Processual e Peculiares do Processo do
Trabalho. Interpretação. Organização e funcionamento da Justiça do
Trabalho: Órgãos da Justiça do Trabalho. Das Varas do Trabalho.
Composição e Funcionamento dos Tribunais Regionais do Trabalho.
Composição, Organização e Funcionamento do Tribunal Superior do
Trabalho. Corregedoria da Justiça do Trabalho. Serviços Auxiliares da
Justiça do Trabalho. Dos Oficiais de Justiça Avaliadores: atribuições.
Jurisdição e competência da Justiça do Trabalho: Conceito de ju-
risdição. Conceito de competência. Espécies de competência. Com-
petência absoluta e competência relativa. Declaração de incompe-
tência. Modificação da competência. Competência material da Justiça
do Trabalho (ex ratione materiae). Competência em razão da pessoa
(ex ratione personae). Competência em razão do lugar (ex ratione
loci). Competência funcional ou em razão da hierarquia. Competência
normativa da Justiça do Trabalho. Ministério Público do Trabalho:
Conceito. Organização. Princípios Institucionais. Funções Institucio-
nais. Interesses e direitos metaindividuais tutelados pelo Ministério

Público. O processo de dissídio individual: Atos processuais. Termos.
Prazos. Nulidades. Prescrição. Decadência. Partes e Procuradores.
Assistência. Representação. Substituição Processual. Jus postulandi.
O procedimento ordinário do dissídio individual: Fase Pré-Processual:
Comissões de Conciliação Prévia. Composição e funcionamento.
Competência. Postulação. Conciliação. Eficácia do termo de con-
ciliação extrajudicial. Fase Postulatória: Petição Inicial. Audiência de
Instrução e Julgamento. Conciliação. Resposta do Reclamado. Com-
pensação e Retenção. Exceções. Reconvenção. Fase Probatória: Ônus
da Prova. Depoimento Pessoal. Depoimento Testemunhal. Prova Do-
cumental. Prova Pericial. Razões Finais. Fase Decisória: Decisão da
Causa, Sentença: estrutura e requisitos. Custas e Emolumentos. Coisa
Julgada. O procedimento sumaríssimo no processo trabalhista. Dis-
sídios sujeitos ao Procedimento Sumaríssimo. Petição inicial e citação
do reclamado. Audiência de instrução e julgamento. Resposta do
reclamado e produção de provas. Conciliação. Incidentes e Exceções.
Dissídio coletivo: Conceito. Poder normativo da Justiça do Trabalho.
Espécies de dissídios coletivos. Partes no Dissídio Coletivo. Petição
Inicial. Do comum acordo. Audiência de conciliação. Defesa. Jul-
gamento. Vigência. Data-base. Extensão das Decisões. Sentença nor-
mativa. Ação de cumprimento. Recursos trabalhistas: Conceito de
recurso. Pressupostos recursais. Efeitos dos recursos. Recurso ex of-
ficio ou remessa oficial. Interposição de recurso. Princípio do non
reformatio in pejus. Recurso adesivo. Juízo de admissibilidade. Re-
curso ordinário. Agravo de instrumento. Agravo de petição. Embargos
de declaração. Recurso de embargos no TST. Recurso de revista.
Recurso extraordinário. Agravo Regimental. Processo de execução
trabalhista: Conceito. Execução Provisória e Execução Definitiva. Tí-
tulos Exeqüíveis na Justiça do Trabalho. Legitimidade ativa e passiva.
Execução contra a Fazenda Pública. Prescrição intercorrente. Apli-
cação supletiva da Lei dos Executivos Fiscais. Liquidação da sen-
tença. Impugnação ao cálculo. Mandado de citação e penhora. Em-
bargos à execução. Expropriação dos bens. Embargos à expropriação.
Embargos de terceiro. Ações especiais admissíveis no processo do
trabalho: Ação civil pública. Ações cautelares. Ação rescisória. Man-
dado de Segurança. Habeas Corpus.

ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA
Direito Constitucional: Princípios Fundamentais da Consti-

tuição Federal. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e
Deveres Individuais e Coletivos; Direitos Sociais. Da Organização do
Estado. Da Organização dos poderes legislativo, executivo e judi-
ciário; funções essenciais à justiça. Da Ordem Econômica e Finan-
ceira: Dos Princípios gerais da atividade econômica. Tribunal de
Contas da União: organização e competência. Direito Administrativo:
Princípios Básicos da Administração Pública. Atos Administrativos:
conceito, requisitos, atributos, discricionariedade e vinculação, clas-
sificação, espécies, anulação, revogação e extinção. Administração
Pública direta e indireta: entidades da Administração Pública indireta
e terceiro setor. Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da
União (Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990): Das Disposições
Preliminares; Do Provimento; Da Vacância; Do Vencimento e Da
Remuneração. Das Férias. Do Direito de Petição. Da Remoção e da
Redistribuição; Da Substituição; Dos Direitos e Vantagens. Dos De-
veres e Proibições. Da Acumulação. Das Responsabilidades. Das pe-
nalidades. Do Processo Administrativo (Lei nº 9.784, de 29 de janeiro
de 1999). Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 2 de junho de
1992): atos de improbidade administrativa e penalidades. Licitações:
princípios; obrigatoriedade; dispensa; exigibilidade; procedimentos e
modalidades (Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações).
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 (Pregão). Decreto nº 5.450, de
31 de maio de 2005 (Pregão Eletrônico). Agências Reguladoras. Dis-
posições gerais, natureza e atribuições. Resolução Nº 75/2009 do TRT
7ª Região (Estatuto de Ética Profissional do Servidor do TRT da 7ª.
Região). Direito Civil: Conceito de lei; vigência e aplicação da lei no
tempo e no espaço; integração e interpretação da lei. Lei de In-
trodução ao Código Civil. Das Pessoas: Pessoas Naturais. Pessoas
Jurídicas: de direito público e de direito privado. Domicílio Civil. Do
Negócio Jurídico: Requisitos de validade do Negócio Jurídico: Dos
Atos Jurídicos: atos lícitos e atos ilícitos. Da prescrição e decadência.
Das Obrigações: modalidade das Obrigações, transmissão das Obri-
gações, adimplemento e extinção das Obrigações, inadimplemento
das Obrigações. Dos contratos em geral. Responsabilidade Civil. Do
Direito da Empresa. Direito Processual Civil: Noções de jurisdição e
da ação. Das partes e dos procuradores. Do Juiz. Dos atos pro-
cessuais. Da formação, da suspensão e da extinção do processo. Do
Procedimento ordinário: Da petição inicial. Da resposta do réu. Do
julgamento conforme o estado do processo. Das provas. Da audiência.
Da revelia. Da sentença e a coisa julgada. Dos recursos. Do processo
de execução. Lei no 6.830/80 Execução Fiscal. Do processo cautelar.
Da impenhorabilidade do Bem de Família (Lei no 8.009/1990). Di-
reito do Trabalho: Definição e Fontes do Direito do Trabalho. O
conceito de contrato individual do trabalho. Distinção entre relação de
emprego e relação de trabalho. Sujeitos do contrato individual de
trabalho: empregado e empregador. Dos diversos tipos de empre-
gados: urbano, doméstico, rural, aprendiz, temporário, avulso. Ter-
ceirização: lícita e ilícita, responsabilidade subsidiária. Contrato in-
dividual de trabalho: duração, nulidades, prescrição, decadência. Iden-
tificação profissional: a CTPS, os registros de empregados. Duração
do trabalho: noções gerais, jornada, intervalos. Retribuição do tra-
balho: remuneração, salário, características, formas de pagamento.
Salário mínimo. Piso salarial. Salário família. Proteção do salário:
irredutibilidade, isonomia e equiparação salarial. Componentes da re-
muneração: gratificações, gorjetas, gratificação de natal. Retribuição
indenizatória do salário: adicional de horas extras, adicional noturno,
adicional de insalubridade, adicional de periculosidade. Repouso se-
manal remunerado. Férias. Garantia do emprego e do tempo de ser-
viço: estabilidade, indenização, FGTS. Extinção do contrato indi-
vidual de trabalho: efeitos da cessação, justa causa do empregado,
justa causa do empregador. Aviso Prévio. Direito Processual do Tra-
balho: Conceito. Fontes. Princípios: Gerais de Direito Processual e

Peculiares do Processo do Trabalho. Interpretação. Organização e
funcionamento da Justiça do Trabalho: Órgãos da Justiça do Trabalho.
Das Varas do Trabalho. Composição e Funcionamento dos Tribunais
Regionais do Trabalho. Composição e Organização do Tribunal Su-
perior do Trabalho. Jurisdição e competência da Justiça do Trabalho:
Conceito de jurisdição. Conceito de competência. Espécies de com-
petência. Competência absoluta e competência relativa. Competência
material da Justiça do Trabalho. Ministério Público do Trabalho:
Conceito. Organização. Princípios Institucionais. O processo de dis-
sídio individual: Atos processuais. Termos. Prazos. Partes e Pro-
curadores. Assistência. Representação. Substituição Processual. Jus
postulandi. Fase Postulatória: Petição Inicial. Audiência de Instrução
e Julgamento. Conciliação. Resposta do Reclamado. Compensação e
Retenção. Exceções. Reconvenção. Fase Probatória: Ônus da Prova.
Depoimento Pessoal. Depoimento Testemunhal. Prova Documental.
Prova Pericial. Fase Decisória: Sentença: estrutura e requisitos. Cus-
tas e Emolumentos. Coisa Julgada. O procedimento sumaríssimo no
processo trabalhista. Dissídios sujeitos ao Procedimento Sumaríssimo,
resposta do reclamado e produção de provas. Incidentes e Exceções.
Recursos trabalhistas: Conceito de recurso. Pressupostos recursais.
Efeitos dos recursos. Recurso ordinário. Agravo de instrumento.
Agravo de petição. Embargos de declaração. Agravo Regimental.
Processo de execução trabalhista: Conceito. Execução Provisória e
Execução Definitiva. Títulos Exeqüíveis na Justiça do Trabalho. Exe-
cução contra a Fazenda Pública. Aplicação supletiva da Lei dos
Executivos Fiscais. Liquidação da sentença. Impugnação ao cálculo.
Mandado de citação e penhora.Embargos à execução.

ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALI-
ZADO - ESPECIALIDADE ARQUITETURA

Programas, metodologia e desenvolvimento de projetos de
arquitetura: pesquisa, elaboração de programas, estudos preliminares,
anteprojetos e detalhamento. Arquitetura de interiores aplicada aos
escritórios. Projeto de reforma e suas convenções. Projetos de ins-
talações prediais: instalações elétricas e hidráulico-sanitárias. Inter-
pretação de projetos: estrutural em concreto armado e estrutura me-
tálica, fundações, infra-estrutura de informática/ telecomunicações
(rede lógica, rede de telefonia). Topografia: interpretação de levan-
tamentos plani-altimétricos, locação e implantação da edificação. Téc-
nicas construtivas: materiais de construção, normas técnicas e exe-
cução de serviços. Ergonomia e conforto acústico/ ambiental na Ar-
quitetura. Acessibilidade ao meio físico e adequação de edificações à
pessoa deficiente; normas técnicas. Normas de segurança do trabalho
aplicadas à construção civil. Obras: especificações, normas, orça-
mentos, perícias técnicas; custos parciais e globais, planilhas, cro-
nograma físico-financeiro. Execução de obras: fiscalização e controle
de desenvolvimento da obra. Computação gráfica aplicada à Arqui-
tetura, noções específicas do software AUTOCAD versão 2000 ou
s u p e r i o r.

ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALI-
ZADO - ESPECIALIDADE ENGENHARIA (CIVIL)

Planejamento, controle e orçamento de obras. Execução de
obras civis. Topografia e terraplenagem; locação de obra; sondagens;
instalações provisórias. Canteiro de obras; proteção e segurança, de-
pósito e armazenamento de materiais, equipamentos e ferramentas.
Fundações. Escoramentos. Estruturas de concreto; formas; armação;
Argamassas; Instalações prediais. Alvenarias.Revestimentos.Esqua-
drias.Coberturas. Pisos. Impermeabilização. Isolamento térmico. Ma-
teriais de construção civil. Aglomerantes - gesso, cal, cimento por-
tland. Agregados. Argamassa. Concreto: dosagem; tecnologia do con-
creto. Aço. Madeira. Materiais cerâmicos. Vidros. Tintas e vernizes.
Recebimento e armazenamento de materiais. Mecânica dos solos.
Origem, formação e propriedades dos solos. Índices físicos. Pressões
nos solos. Prospecção geotécnica. Permeabilidade dos solos; perco-
lação nos solos. Compactação dos solos; compressibilidade dos solos;
adensamento nos solos; estimativa de recalques. Resistência ao ci-
salhamento dos solos. Empuxos de terra; estruturas de arrimo; es-
tabilidade de taludes; estabilidade das fundações superficiais e es-
tabilidade das fundações profundas. Resistência dos materiais. De-
formações. Teoria da elasticidade. Análise de tensões. Flexão simples;
flexão composta; torção; cisalhamento e flambagem. Análise estru-
tural. Esforço normal, esforço cortante, torção e momento fletor. Es-
tudos das estruturas isostáticas (vigas simples, vigas gerber, quadros,
arcos e treliças); deformações e deslocamentos em estruturas isos-
táticas; linhas de influência em estruturas isostáticas; esforços sob
ação de carregamento, variação de temperatura e movimentos nos
apoios. Estruturas hiperestáticas; métodos dos esforços; método dos
deslocamentos; processo de Cross e linhas de influência em estruturas
hiperestáticas. Dimensionamento do concreto armado. Estados limi-
tes; aderência; ancoragem e emendas em barras de armação. Di-
mensionamento de seções retangulares sob flexão. Dimensionamento
de seções T. Cisalhamento. Dimensionamento de peças de concreto
armado submetidas à torção. Dimensionamento de pilares. Detalha-
mento de armação em concreto armado. Norma NBR 6118(2003)
Projeto de estruturas de concreto procedimentos. Instalações prediais.
Instalações elétricas. Instalações hidráulicas. Instalações de esgoto.
Instalações de telefone e instalações especiais (proteção e vigilância,
gás, ar comprimido, vácuo e água quente). Estradas e pavimentos
urbanos. Saneamento básico - tratamento de água e esgoto. Noções de
barragens e açudes. Hidráulica aplicada e hidrologia. Saúde e se-
gurança ocupacional em canteiro de obra; Norma NR 18 Condições e
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (118.0002).
Responsabilidade Civil e Criminal em Obras de Engenharia e Co-
nhecimentos legais sobre o enquadramento dos responsáveis. Pato-
logia das obras de engenharia civil. Engenharia de avaliações: le-
gislação e normas, laudos de avaliação. Licitações e contratos da
Administração Pública (Lei nº 8.666/1993). Qualidade. Qualidade de
obras e certificação de empresas; Aproveitamento de resíduos e Sus-
tentabilidade na construção; Inovação tecnológica e Racionalização
da construção; Portaria nº 134: Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade na Construção Habitacional - PBQPH, Ministério do




