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

Proteção elétrica utilizada em subestações elétricas em ten-
sões de 13.8.69 e 230 KV e subestações de 13,8 e 34,5 kVa. Trans-
formadores de potência nas tensões de 13,8 e 230 KV; motores de
indução, corrente alternada com rotor em gaiola, em baixa e média
tensão, de potência nominal até 5000 HP. Dimensionamento de: trans-
formadores de potência nas tensões de 13,8 e 69 KV; motores elé-
tricos de baixa e média tensão acoplados a bombas centrifugas; qua-
dros de comando, controle, proteção de motores de indução, corrente
alternada, rotor em gaiola. Operação e manutenção de sistemas elé-
tricos de distribuição: conceitos e fundamentos aplicados à manu-
tenção de instalações industriais (manutenções preventiva e corre-
tiva). Administração de materiais técnicos de consumo. Planejamento
e controle da manutenção (planejamento anual de atividades; sistema
de ordem de serviços; histórico de intervenções em equipamentos,
componentes principais e em instalações; custos aplicados à ma-
nutenção). Programação e execução de serviços de manutenção. Or-
ganização da manutenção em sistemas produtivos contínuos (pro-
dução/operação H-24). Administração de contratos. Liderança e ge-
renciamento de recursos. Noções de automação de sistemas. Ele-
mentos de controle e automação de processos industriais. Funda-
mentos de sistemas SCADA e suas aplicações. Redes e sistemas de
transmissão de dados. Fundamentos de sistemas de telecomunicação.
Instrumentação industrial e analisadores de processo. Técnicas de
intertravamento e proteção por árvores de falhas. Fundamentos de
metrologia. Protocolos de comunicação. Sistemas digitais de controle
com aplicativos básicos para ambiente Windows. Noções de Soft
Start e inversores de freqüências: dimensionamento e operação. No-
ções de segurança do trabalho. Legislação Ambiental. Noções de
meio ambiente: noções de ecologia; poluição do ar; água e solo; ciclo
da água na natureza; distribuição de água no planeta; contaminação
da água e origem dos resíduos sólidos.

ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALI-
ZADO - ESPECIALIDADE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Sistemas de numeração e codificação. Aritmética compu-
tacional. Análise da complexidade de algoritmos: noções básicas.
Estruturas de dados: representação e manipulação de listas, filas,
pilhas, árvores e grafos; métodos de busca e de ordenação elemen-
tares. Subprogramação. Passagem de parâmetros. Recursividade. Pro-
gramação estruturada e orientada a objetos: conceitos. Análise e Pro-
jeto orientados a objetos: conceitos e fundamentos. Relações inter-
modulares: acoplamento e coesão. UML: conceitos e fundamentos;
diagramas de classes, de casos de uso, de seqüência, de atividades, de
estados, de componentes. Internet: modelo hipermídia de páginas e
elos, World Wide Web, padrões da tecnologia Web, intranets. Prin-
cípios de engenharia de software. Ciclo de vida e desenvolvimento de
um software-produto. Modelos de desenvolvimento. Conceitos de
qualidade de software. Análise e técnicas de levantamento de re-
quisitos. Técnicas e estratégias de validação. Gerência de projetos:
estudo de viabilidade técnica e econômica, análise de risco, métricas
para estimativas de prazo e custo; pontos por função. Visão conceitual
sobre ferramentas CASE. Linguagens visuais e orientação por even-
tos. Ferramentas de Desenvolvimento Oracle: Forms e Reports. Lin-
guagens orientadas a objetos: Delphi e Java. Framework JCompany
5.2. Arquitetura de aplicações para o ambiente Internet. Modelo de
Entidades e Relacionamentos. Modelo Relacional Normalizado. Ban-
co de Dados: conceitos básicos: banco de dados, esquema, tabelas,
campos, registros, índices, relacionamentos, transação, triggers, stored
procedures, tipos de bancos de dados. Normalização de dados: con-
ceitos; primeira, segunda e terceira formas normais. Oracle PL/SQL
10g: SQL no PL/SQL: DML em PL/SQL, controle de transações,
consultas e subconsultas; Cursores: cursores explícitos e cursores
implícitos, ciclos de extração por cursor, variáveis de cursor. Bancos
de dados distribuídos. Arquitetura OLAP. Análise de Requisitos: prin-
cípios fundamentais. Disciplina de Testes: fundamentos de técnicas e
estratégias. Disciplina de Gerência de Configuração e Mudanças: con-
ceitos e fundamentos; atividades, papéis e artefatos. Segurança em
redes de computadores. Vulnerabilidades e ataques a sistemas com-
putacionais. Processos de definição, implantação e gestão de políticas
de segurança e auditoria. Criptografia, protocolos criptográficos, sis-
temas de criptografia e aplicações. Ataques e proteções relativos a
hardware, software, sistemas operacionais, aplicações, bancos de da-
dos, redes, inclusive Firewalls e Proxies, pessoas e ambiente físico.
Ferramentas IPS. Sistemas Operacionais: Windows Server, Windows
XP/2000/Vista, Linux. Sistemas de arquivos: facilidades esperadas,
diretórios e direitos de acesso, compartilhamento e segurança, in-
tegridade, interrupções: conceito de interrupção, tipos e tratamento.
Gerenciamento de memória: organização, administração e hierarquia
de memória, sistemas mono e multiprogramados, memória virtual.
Escalonamento de discos: políticas de otimização, considerações so-
bre desempenho. Interoperação de sistemas operacionais. Sistemas
distribuídos: clusters e redes. Interfaces gráficas (GUI). Servidores de
aplicação Oracle e Jboss. Redes de computadores: protocolo TCP/IP:
endereçamento IP, conceitos sobre DHCP e DNS; Gerência de Redes:
conceitos básicos; infra-estrutura de gerenciamento, padrão ASN.1;
Check Point QOS R61: administração de políticas básicas e avan-
çadas. Comunicação de dados, redes e conectividade. Evolução dos
sistemas de computação. Evolução das arquiteturas. Topologias: li-
nhas de comunicação, redes geograficamente distribuídas, topologias
em estrela, anel e barra, switches. Transmissão de informação: banda
passante, taxa de transmissão máxima de um canal, formas de dis-
torção de sinais em transmissão. Multiplexação e Modulação: mul-
tiplexação na freqüência, técnicas de modulação, sistemas em banda
larga e banda básica. Comutação de circuitos, mensagens e pacotes.
Codificação e transmissão de sinais em banda básica: transmissão
síncrona e assíncrona. Meios de transmissão. Ligação ao meio: ponto

a ponto, multiponto, frame-relay e redes de fibra ótica. Arquiteturas
de redes de computadores. Modelo OSI da ISO. Principais funções
dos níveis físico, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e apli-
cação. Padrão IEEE 802. Arquitetura da Internet TCP/IP. Conside-
rações sobre o nível de rede: endereçamento, roteamento, tipos de
serviço, controle de congestionamento, protocolo IP (Internet Pro-
tocol). Ligação inter-redes: repetidores, pontes, roteadores e ga-
teways. Considerações sobre o nível de transporte: endereçamento,
multiplexação e splitting, serviços oferecidos, estabelecimento e en-
cerramento de conexões.Protocolos de transporte da arquitetura
TCP/IP. O nível de aplicação Internet TCP/IP: DNS, FTP, NFS, TEL-
NET, SMTP, WWW, SNMP. Sistemas operacionais de redes: conceito
de redirecionador e cliente-servidor, módulo cliente, módulo servidor,
redes ATM, frame-relay e gigabit. Segurança da Informação: ABNT
NBR ISO/IEC 17799-2005 (Gestão de Incidentes de Segurança da
Informação: coleta de evidências; Gestão da Continuidade do Ne-
gócio: desenvolvimento e implementação de planos de continuidade
relativas a segurança de informação). Gestão de Riscos: identificação
de ameaças; Classificação da Informação: papéis e responsabilidades;
Segurança Física e Operacional. Planejamento de sistemas de in-
formação: Conceitos. Métodos de planejamento. Planejamento es-
tratégico: Integração dos elementos das camadas de planejamento.
Identificação de necessidades de informação. Plano de informática:
Componentes e priorização. Conceitos de gestão do conhecimento:
Formalização e controle. Organização e métodos. Gerência de pro-
jetos e modelo PMI. Modelos CMMI, Cobit e ITIL. Língua Inglesa:
Interpretação de texto.

ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALI-
ZADO - ESPECIALIDADE FISIOTERAPIA

Anatomia geral: Osteologia. Miologia. Articulações. Neu-
roanatomia: Anatomia do tronco encefálico. Anatomia do telencéfalo.
Anatomia da medula espinhal. Vascularização do SNC. Cinesiologia:
Fisiologia e neurofisiologia muscular. Estrutura do músculo esque-
lético. Excitação do nervo e das fibras musculares esqueléticas. Fon-
tes de energia para contração muscular. Tipos de fibras musculares.
Unidade motora. Fibras nervosas. Receptores tendinosos, musculares
e articulares. Controle motor - componentes segmentares e supra
segmentares. Tipo de contração muscular. Avaliação fisioterápica:
Exame de membros superiores, inferiores e coluna vertebral. Exame
da marcha. Teste muscular. Exame sensitivo - motor e reflexos. Pa-
tologias ortopédicas: Patologias ósseas gerais. Raquitismo. Enfermi-
dade Paget. Osteoporose. Osteomalácea. Artroses. Infecções pióge-
nas: agudas e crônicas. Tuberculose óssea e articular. Lesões trau-
máticas de membros superiores, inferiores, coluna vertebral, nervos
periféricos e ligamentares. Patologias reumáticas: Artrite reumatóide.
Espondilite anquilosante. Enfermidades parareumáticas. Patologias
neurológicas: Patologias neurológicas dos nervos periféricos. Pato-
logias traumáticas e degenerativas da medula espinhal. Síndromes
parquisonianas. Acidentes vasculares cerebrais. Traumatismo cranea-
no. Patologias musculares. Reabilitação em hemofilia. Reabilitação
do amputado. Próteses e órteses. Eletroterapia. Termoterapia. Hidro-
terapia. Radiações.

ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALI-
ZADO - ESPECIALIDADE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Teorias da Comunicação de Massa: abordagens empíricas;
visão funcionalista; teoria crítica; cultural studies; estudos de mass
media; newsmaking. Ética: direitos de informação e de opinião. Có-
digos de Ética de profissionais de Jornalismo, Relações Públicas,
Publicidade e Propaganda. Legislação da Comunicação Social: Lei de
Imprensa; Constituição (Título VIII, Capítulo V e suas alterações).
Regulamentação do trabalho de profissionais de Relações Públicas, de
jornalistas e de publicitários. Direitos autorais. História dos meios:
imprensa, rádio, televisão e digital. Características e constituição dos
receptores da informação: indivíduo; público; massa e multidão. Opi-
nião Pública, características e formas de formas de pesquisa e men-
suração. O uso de técnicas de produção gráfica no jornalismo e na
propaganda: cores, papel, processos de composição, impressão e aca-
bamento. Fotografia: técnicas digitais e em películas. O uso da lin-
guagem e dos gêneros jornalísticos nos meios impressos, radiofô-
nicos, televisivos e digitais: notícia, reportagem, entrevista, editorial,
crônica, etc. A edição no jornalismo. Assessoria de Imprensa. A
linguagem na publicidade e na propaganda. Assessoria de Comu-
nicação: planejamento, administração e execução. Organização de
eventos e cerimonial público. O espaço gráfico: diagramação, layout
de cartazes e outros produtos editoriais. A convergência dos meios.
Interatividade nos meios de comunicação. Principais programas de
informática para editoração de produtos impressos, digitais e au-
diovisuais. Crimes contra a honra previstos no Código Penal, na Lei
de Imprensa, na Lei de Segurança Nacional, no Código Brasileiro de
Telecomunicações e no Código Eleitoral. Instituição Pública e Co-
municação: características, direitos do cidadão e deveres do comu-
n i c a d o r.

ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALI-
ZADO - ESPECIALIDADE ESTATÍSTICA

Estatística descritiva e exploratória. Variáveis aleatórias dis-
cretas e contínuas. Distribuição de freqüências. Função de distri-
buição empírica. Histogramas, diagramas de ramos e folhas, desenho
esquemático e ogivas. Atipicidades e assimetria em conjunto de da-
dos. Medidas de posição (média, moda, mediana e quantis em geral)
e medidas de dispersão. Propriedades da média e da variância. Teo-
rema de Tchebyshev. Teoria das Probabilidades. Distribuições de pro-
babilidade, probabilidade condicional, eventos dependentes e inde-
pendentes. Variáveis aleatórias discretas e contínuas, funções massa e
de densidade de probabilidades, função de distribuição de proba-
bilidades, função geratriz de momentos, esperança matemática e es-
perança matemática condicional. Distribuições de probabilidade clás-
sicas, Bernoulli, Binomial, Poisson, Hipergeométrica, Geométrica, Bi-
nomial negativa, Uniforme, Uniforme discreta, Gama, Normal, Stu-
dent e F. Variáveis aleatórias multidimensionais. Distribuições con-
junta do tipo discreto e contínuo. Álgebra de vetores aleatórios. Fun-

ções massa de probabilidades, densidade de probabilidades, de dis-
tribuição e geratriz de momentos. Variáveis aleatórias dependentes e
independentes. A distribuição normal multivariada. Inferência Esta-
tística. Modelos estatísticos. Amostragem aleatória. Estimação por
ponto e por intervalo. Propriedades estatísticas de estimadores. Viés,
consistência e eficiência. Teoria Assintótica. Lei dos grandes Nú-
meros e o Teorema Central do Limite. Métodos de estimação: fre-
qüências relativas, método de momentos, máxima verossimilhança,
bayesiano, jacknife, bootstrap e robusto (tipo M). Teste de hipóteses
estatísticas. Abordagem clássica e bayesiana para o problema de teste
de hipóteses. Teoria de Neyman-Pearson, testes de significância e a
abordagem bayesiana ao problema de teste de hipóteses. Inferência
estatística clássica no contexto de amostragem aleatória da distri-
buição normal. Métodos não paramétricos: testes do sinal, da me-
diana, intervalo de confiança para a mediana, testes de postos de
Wilcoxon, teste de Kruskal-Wallis e testes de postos em geral. O Qui-
quadrado em tabelas de contingência. Testes de homogeneidade e
independência. Amostragem de populações finitas. Amostragem pro-
babilística e planejamento amostral. Amostragem aleatória simples.
Amostragem aleatória estratificada. Amostragem de conglomeradas
multietápica no contexto de amostragem aleatória simples e estra-
tificada. Amostragem sistemática. Regressão Linear e Não-Linear.
Inferência estatística para modelos de regressão com erros normais.
Diagnóstico. Medidas corretivas. Mínimos quadrados generalizados.
Regressão com variáveis indicadoras. Análise de variância e de co-
variância. Análise de Séries de Tempo. Análise clássica das séries de
tempo: séries estacionárias, modelos ARMA, ARIMA e SARIMA.
Espectro. Identificação, estimação, diagnóstico e previsão. Regressão
com erros em série de tempo. Intervenção e função de transferência.
Análise Multivariada. Análise de correspondência. Análise fatorial e
de componentes principais. Análise de correlação canônica. Análise
de conglomerados. Análise discriminante. Escalagem multidimensio-
nal.

TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA.
Noções de Direito Constitucional: Dos princípios Fundamen-

tais. Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Dos Direitos
Sociais. Da Organização dos Poderes: Do Poder Legislativo, do Poder
Executivo e do Poder Judiciário. Da Administração Pública: Dis-
posições Gerais. Dos Servidores Públicos. Das funções essenciais à
Justiça. Noções de Direito Administrativo: Atos Administrativos:
conceito, requisitos, atributos, discricionariedade e vinculação; anu-
lação e revogação. Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e
alterações posteriores. Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis
da União. Das disposições preliminares. Do Provimento. Da Posse e
do Exercício. Da Vacância. Do Vencimento e da Remuneração. Das
Férias. Do Direito de Petição. Dos Deveres e Proibições. Da Acu-
mulação. Das Responsabilidades. Das Penalidades. Resolução Nº
75/2009 do TRT 7ª Região (Estatuto de Ética Profissional do Servidor
do TRT da 7ª. Região). Noções de Direito 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 empregados: urbano, doméstico, rural, aprendiz,
temporário, avulso. Terceirização: lícita e ilícita, responsabilidade
subsidiária. Contrato individual de trabalho: duração, nulidades, pres-
crição, decadência. Identificação profissional: a CTPS, os registros de
empregados. Duração do trabalho: noções gerais, jornada, intervalos.
Retribuição do trabalho: remuneração, salário, características, formas
de pagamento. Salário mínimo. Piso salarial. Salário-família. Proteção
do salário: irredutibilidade, isonomia e equiparação salarial. Com-
ponentes da remuneração: gratificações, gorjetas, gratificação de na-
tal. Retribuição indenizatória do salário: adicional de horas extras,
adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de pericu-
losidade. Repouso semanal remunerado. Férias. Garantia do emprego
e do tempo de serviço: estabilidade, indenização, FGTS. Extinção do
contrato individual de trabalho: efeitos da cessação, justa causa do
empregado, justa causa do empregador. Aviso Prévio. Noções de
Direito Processual do Trabalho: Conceito. Fontes. Princípios: Gerais
de Direito Processual e Peculiares do Processo do Trabalho. Inter-
pretação. Organização e funcionamento da Justiça do Trabalho: Ór-
gãos da Justiça do Trabalho. Das Varas do Trabalho. Composição e
Funcionamento dos Tribunais Regionais do Trabalho. Composição e
Organização do Tribunal Superior do Trabalho. Jurisdição e com-
petência da Justiça do Trabalho: Conceito de jurisdição. Conceito de
competência. Espécies de competência. Competência absoluta e com-
petência relativa. Competência material da Justiça do Trabalho. Mi-
nistério Público do Trabalho: Conceito. Organização. Princípios Ins-
titucionais. O processo de dissídio individual: Atos processuais. Ter-
mos. Prazos. Partes e Procuradores. Assistência. Representação. Subs-
tituição Processual. Jus postulandi. Fase Postulatória: Petição Inicial.
Audiência de Instrução e Julgamento. Conciliação. Resposta do Re-
clamado. Compensação e Retenção. Exceções. Reconvenção. Fase
Probatória: Ônus da Prova. Depoimento Pessoal. Depoimento Tes-
temunhal. Prova Documental. Prova Pericial. Fase Decisória: Sen-
tença: estrutura e requisitos. Custas 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 or-
dinário. Agravo de instrumento. Agravo de petição. Embargos de
declaração. Agravo Regimental. Processo de execução trabalhista:
Conceito. Execução Provisória e Execução Definitiva. Títulos Exe-
qüíveis na Justiça do Trabalho. Execução 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.

TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA -
ESPECIALIDADE TRANSPORTE

Noções de Segurança e Vigilância: de autoridades, do pa-
trimônio, de documentos e processos; Legislação de Trânsito (Código




