
Nº 217, sexta-feira, 13 de novembro de 200990 3ISSN 1677-7069

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.g o v. b r / a u t e n t i c i d a d e . h t m l ,
pelo código 00032009111300090

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CONTADOR: 1. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E OR-
ÇAMENTÁRIA: Orçamento Público: características do orçamento
tradicional, do orçamento-programa e do orçamento de desempenho.
Princípios orçamentários. Leis Orçamentárias: PPA, LDO, LOA. Or-
çamento fiscal e de seguridade social. Orçamento na Constituição
Federal de 1988. Conceituação e classificação da receita e da despesa
orçamentária brasileira. Execução da receita e da despesa orçamen-
tária. Créditos Adicionais. Cota, provisão, repasse e destaque. Lei no-

10.180/2001. Instrução Normativa STN no- 01, de 15 de janeiro de
1997 e alterações posteriores. Procedimentos de retenção de impostos
e contribuições federais. Lei no- 9.430/1996 e alterações posteriores.
Instrução Normativa SRF no- 480/2004. Lei no- 4.320/64. 2. CON-
TABILIDADE: Contabilidade Geral: Princípios fundamentais de con-
tabilidade (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade, atra-
vés da Resolução CFC no- 750/93 e Resolução CFC no- 774/94).
Patrimônio: Componentes Patrimoniais - Ativo, Passivo e Patrimônio
Líquido. Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. Contas
patrimoniais e de resultado. Teorias, funções e estrutura das contas.
Apuração de resultados; Sistemas de contas e plano de contas; De-
monstrações contábeis; Análise das demonstrações contábeis; Lei no-

6.404/76 e alterações posteriores. Contabilidade Pública: Conceito,
objeto, objetivo, campo de atuação. Variações Patrimoniais: Variações
Ativas e Passivas, Orçamentárias e Extra-orçamentárias. Plano de
Contas Único do Governo Federal: Conceito; Estrutura Básica: ativo,
passivo, despesa, receita, resultado diminutivo, resultado aumentativo,
estrutura das contas, características das contas. Contabilização dos
Principais Fatos Contábeis: previsão da receita, fixação da despesa,
descentralização de créditos, liberação financeira, realização da re-
ceita e despesa. Balancete: características, conteúdo e forma. De-
monstrações Contábeis: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro;
Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais; No-
ções de SIAFI - Sistema de Administração Financeira da Admi-
nistração Pública Federal. Lei no- 4.320/64. 3. TÉCNICAS DE CON-
TROLE: Normas relativas ao controle interno administrativo. A Me-
todologia de Trabalho do Sistema de Controle Interno - SCI (Ins-
trução Normativa SFC/MF no- 01, de 06/04/2001); Lei no-

10.180/2001.
ECONOMISTA: 1. Microeconomia: Teoria da demanda do

consumidor; teoria da firma; estruturas de mercado. 2. Macroeco-
nomia: Contabilidade Nacional; oferta e demanda agregada; políticas
macroeconômicas. 3. Elaboração e análise de projetos: Análise de
viabilidade técnica, econômica e financeira. 4. Economia de em-
presas: Estratégia e vantagens competitivas; planejamento estratégico.
5. Política e planejamento econômico: Experiências de planejamento
público no Brasil; políticas de concorrência e regulação. 6. Análise de
investimento: Valor presente e taxa interna de retorno; capitalização
simples e composta; sistemas de amortização. 7. Estatística econô-
mica: Números Índices; estatística descritiva e distribuição de pro-
babilidade.

ENGENHEIRO/CIVIL: Supervisão, coordenação e orienta-
ção técnica: estudos, planejamentos, projetos e especificações em
geral; Laudo técnico; Parecer técnico; Estudos de viabilidade técnico-
econômica: assistência e assessoria. Orçamento - tipos; Perícia téc-
nica: Exame, Vistoria e Avaliação (Código de Processo Civil - CPC);
Fiscalização de obras e serviços: Preparação do terreno - topografia.
Projeto estrutural - especificação e detalhamento da armadura; re-
sistência do concreto. Instalações prediais de água fria e esgoto sa-
nitário - Calhas, condutores verticais e condutores horizontais para
esgotamento de águas pluviais. Sistemas preventivos contra incêndio.
Alvenaria. Aberturas. Piso. Pintura. Entrega da Obra. Mensuração de
obra e serviço. Controle de qualidade: dos materiais e dos serviços.
Elaboração de projetos: assessoria e supervisão. Ajuste de projeto aos
imprevistos. Ambiente organizacional: Operacionalização e funcio-
nalidade de um escritório técnico; Uso e manuseio dos recursos de
informática voltados a levantamentos topográficos, projetos e apre-
sentação de lay out.

ENGENHEIRO/ELETRICISTA: Circuitos Elétricos: Concei-
tos básicos; unidades; leis fundamentais; resistência; fontes ideais
independentes e dependentes em redes RLC; técnicas de análise de
circuitos em corrente contínua; indutância e capacitância; circuitos de
corrente alternada: regime permanente senoidal, potência, ressonân-
cia; circuitos trifásicos; circuitos acoplados magneticamente; trans-
formador linear, ideal e real. Materiais elétricos: materiais isolantes,
condutores e magnéticos, e suas propriedades. Luminotécnica resi-
dencial e industrial: grandezas fundamentais; rendimento luminoso;
tipos e características de lâmpadas; tipos e características de lumi-
nárias; tipos de iluminação; curvas luminotécnicas; iluminação interna
e externa; métodos de cálculo de iluminação; projeto luminotécnico.
Normas técnicas para instalações elétricas de baixa e média tensão:
NBR 5410; NBR 5444; NBR 5419; NBR 10898; NBR 9441; NBR
5413; NBR 14039; NBR 13534; NBR 13570; NBR 7094; NR 10;
normas de fornecimento da concessionária; normas do corpo de bom-
beiros. Conhecimento em projetos elétricos: plantas; detalhes de mon-
tagem; prumadas; diagramas unifilares e/ou trifilares; quadros de car-
ga; memorial descritivo; especificação dos componentes. Instalações
elétricas de baixa e média tensão: características gerais das insta-
lações elétricas; linhas elétricas; aterramento; proteção contra des-
cargas atmosféricas; proteção contra choques elétricos; proteção con-
tra sobrecorrentes; circuitos constituídos por motores elétricos; pro-
teção contra sobretensão; dimensionamento de condutores elétricos;
determinação e aplicação das correntes de curto-circuito nas ins-
talações elétricas. Entrada de energia das instalações elétricas: ele-
mentos componentes da entrada de energia em baixa e média tensão;
instalações embutidas, aparentes, aéreas e subterrâneas em entradas
de energia. Instalações telefônicas e projetos complementares: projeto
telefônico; projeto preventivo contra incêndio; projeto de antena co-
letiva e parabólica; TV a cabo. Instalação e proteção de motores
elétricos: especificação de motores; chaves, proteção e comando de
motores. Projeto de subestação de consumidor: partes componentes
de uma subestação de consumidor; tipos de subestação; dimensio-

namento físico das subestações; projeto de especificação de trans-
formador; estação de geração para emergência; ligações a terra.
Transformadores: tipos; ensaios; circuitos elétricos equivalentes; re-
gulação e rendimento; paralelismo de transformadores; transformador
de corrente e de potencial; autotransformador. Máquinas síncronas:
campo girante; geradores síncronos; motores síncronos; máquinas de
pólos lisos e de pólos salientes; ensaios; circuitos elétricos equi-
valentes; controle da energia ativa e reativa; triângulo de Potier;
diagrama de capabilidade; tipos de excitação; métodos de partida e de
controle de velocidade; sincronismo; compensador síncrono; refri-
geração. Motores de indução: motores de indução trifásicos, bifásicos
e monofásicos; noções de componentes simétricas ensaios; circuito
elétrico equivalente; potência e torque; métodos de partida e de con-
trole de velocidade. Máquinas de corrente contínua: máquinas ele-
mentares; máquinas reais; tensão gerada e torque; tipos de excitação;
fluxo de potência e perdas; geradores de corrente contínua; motores
de corrente contínua, métodos de partida e de controle de velocidade.
Máquinas Especiais: motor universal; motor de passos ou passo a
passo; tacogerador de corrente alternada; motor de distorção de fluxo
ou com bobina de arraste ou com bobina de sombra ou motor de
indução de pólo ranhurado.

JORNALISTA: Linguagem dos meios de comunicação; con-
ceitos gerais de comunicação e informações; uso dos meios de co-
municação social: expositivos, folhetos, bunners, entre outros; so-
ciologia geral da comunicação; psicologia da comunicação, política
de comunicação, comunicação institucional; planejamento em comu-
nicação; legislação e ética do jornalismo; conhecimento técnico de
press release em publicação interna; técnicas de composição de mídia
impressa; produção de anúncios e planejamento de mídia; técnicas de
redação; noções de programação visual; publicações institucionais:
características do texto e da edição; a Internet - características do
texto e noções sobre recursos desse meio para a comunicação ins-
titucional; técnicas de produção gráfica e de utilização de recursos
áudio visuais de cerimonial e protocolo; planejamento e execução de
atividades de Relações Públicas; Ética e Informação - conhecimentos
básicos sobre direitos do público em relação à informação e suas
responsabilidades éticas no exercício da profissão; Lei de Imprensa.

MÉDICO VETERINÁRIO: Anatomia, fisiologia e patologia
dos animais domésticos de produção e de laboratório. Clínica Médica
Veterinária dos animais de produção e de laboratório: doenças nu-
tricionais, metabólicas, tóxicas e acidentes ofídicos; doenças infecto-
contagiosas determinadas por bactérias, vírus e protozoários; para-
sitoses e controle parasitológico, reprodução animal e biotecnologias
associadas. Obstetrícia veterinária. Zoonoses. Diagnóstico clínico e
anatomopatológico. Terapêutica veterinária, prevenção e controle das
doenças. Emissão de laudos. Conhecimentos sobre epidemiologia e
análise de risco. Doenças exóticas. Produtos de origem animal. Hi-
giene e inspeção de alimentos. Doenças transmitidas por alimentos.
Noções de biossegurança. Controle de pragas e vetores. Planejamento
e Administração em Saúde Pública. Defesa Sanitária Animal. De-
senvolvimento de programas sanitários. Doenças de notificação obri-
gatória. Legislação: Constituição Federal e Estadual. Vigilância sa-
nitária internacional. Fóruns internacionais de referência. Etologia
aplicada e bemestar animal. Instalações zootécnicas. Criação e ma-
nejo de bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, suínos, equinos, coelhos
e aves. Criação, manejo e práticas veterinárias em animais de la-
boratório. Nutrição animal: tipos de alimentos (concentrado protéico e
energético), pastagens, técnicas de silagem e fenação. Abate de bo-
vinos, suínos, caprinos e ovinos, aves e coelhos. Assistência e es-
tabilização emergencial veterinária, possibilidades terapêuticas: flui-
doterapia, transfusão sanguínea, intervenções cirúrgicas e técnicas
anestésicas. Aquicultura: conceitos fundamentais; conhecimento sobre
controle e produção aquícola. Produtividade natural e total de viveiros
e cultivo de organismos aquáticos, abrangendo reprodução, larvi-
cultura, alevinagem, seleção, nutrição e engorda. Sistemas de pro-
dução; espécies cultivadas; tecnologias de cultivo e melhoramento
genético de organismos aquáticos. Principais doenças em cultivos
aquícolas; ecossistemas aquáticos e problemas ambientais relacio-
nados à aquicultura; aquicultura regional, situação atual e entraves ao
desenvolvimento. Tecnologia do Pescado: técnicas de conservação;
processamento, sanitização, armazenamento e transporte. Geologia de
ambientes aquáticos. Planejamento da produção em aquicultura: mar-
keting, comercialização e análise econômica do pescado. Adminis-
tração e Legislação Ambiental Pesqueira e Aquícola. Engenharia para
a Aquicultura: instalações aquícolas; construção de barragens, tanques
e viveiros; dimensionamento hidráulico. Limnologia Aplicada à Aqui-
cultura.

MÉDICO/CLÍNICO GERAL: Aspectos Gerais e Legislação:
Fisiopatologia, Diagnóstico, Prevenção e Tratamento de Doenças: sis-
tema nervoso; doenças psiquiátricas; doenças endocrinológicas; pa-
tologias cardiovasculares; patologias renais; patologias hematológi-
cas; patologias respiratórias; doenças do aparelho digestivo; hepatites;
parasitoses; patologias do ouvido; dermatoses; doenças osteomuscu-
lares; intoxicações agudas e crônicas; neoplasias; doenças infecto-
contagiosas; doenças sexualmente transmissíveis; antibioticoterapia.
Epidemiologia; noções de Ergonomia; Vigilância em Saúde: risco
epidemiológico, identificação de agravos à saúde relacionados ao
trabalho durante consulta médica e nos ambientes de trabalho (Aci-
dentes de trabalho/Doenças relacionadas ao trabalho: conceito, causas
e prevenção); identificação, avaliação e controle dos agentes agres-
sores presentes nos ambientes de trabalho: físicos, químicos, bio-
lógicos, ergonômicos, organização do trabalho; Lei no- 8.112/90 -
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, Autarquias,
Fundações Públicas e Federais (com revisões e atualizações); Lei no-

8.080/90 - Lei Orgânica do SUS; Portaria no- 3.214/78 - Normas
Regulamentadoras, com revisões e atualizações (Ministério do Tra-
balho e Emprego); Portaria no- 3.120/98 (Ministério da Saúde) - Ins-
trução Normativa de Vigilância em Saúde do Trabalhador no SUS;
Resolução no- 1.488/98, com revisões e atualizações (Conselho Fe-
deral de Medicina) - Dispõe de normas específicas para médicos que
atendem o trabalhador.

NUTRICIONISTA: 1. Planejamento de cardápios para co-
letividade. 2. Gestão de materiais. Política de compras. Processo
licitatório. 3. Planejamento físico-funcional de Unidades de Alimen-
tação e Nutrição (UAN): leiaute, fluxos e equipamentos. 4. Aspectos
de construção:revestimentos; instalações. 5. Ergonomia e Segurança
do Trabalho. 6. Programa de Alimentos Seguros (PAS). Boas Práticas
de Manipulação (BPM): da recepção da matéria prima à distribuição
de refeições e Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle
(APPCC). 7.Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs). 8.
Programa de Alimentação do Trabalhador(PAT). 9. Legislação bra-
sileira pertinente ao conteúdo solicitado no programa: Lei n° 8.666/93
e 10.520/02; Normas regulamentadoras (NR), relativas à segurança e
medicina do trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego: NR 08; NR
10; NR 11; NR 12; NR 17 e NR 23; Resolução RDC no- 216/2004;
Resolução RDC no- 275/2002; Portaria interministerial no- 66/2006 e
193/ 2006.

PEDAGOGO - Desenvolvimento de técnicas pedagógicas
para elaboração, análise e avaliação do desempenho e eficácia de
programas de educação. Elaboração de programas de capacitação de
pessoal. Teorias Organizacionais e de Administração, processos de
mudanças/agentes de mudança. Qualidade: Principais teorias; estra-
tégicas de treinamento e desenvolvimento; o processo de treinamento
e desenvolvimento. O processo ensino-aprendizagem; etapas de ela-
boração e execução de programas de treinamento e desenvolvimento;
o papel de multiplicadores em treinamento e desenvolvimento. Con-
ceito e papel da gestão de pessoas nas organizações. Visão Sistêmica
de gestão de pessoas: atividades e estruturas básicas; estratégias de
gestão de pessoas. Teorias Organizacionais e de administração. Teo-
rias do comportamento humano. Fundamentos da gestão de respon-
sabilidade social: conceitos, referenciais normativos e indicadores.
Conceito de gestão do conhecimento. Educação corporativa. Clima e
cultura organizacional. Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança, Es-
tatuto do Deficiente e do Adolescente.

PSICÓLOGO - As teorias psicológicas atuais como emba-
samento de intervenção e encaminhamento das questões sociais: de-
sigualdade, exclusão, violência doméstica. Metodologia de trabalho
em grupo e com equipe interdisciplinar. Elaboração de estudo de
casos. Desenvolvimento infanto-juvenil. Técnicas de trabalho em re-
lações familiares. Política de saúde mental. Terapias ambulatoriais em
saúde mental. Doenças e deficiências mentais. Diagnóstico psico-
lógico: conceitos e objetivos, teorias psicodinâmicas, processo diag-
nóstico, testes e laudos. Abordagens terapêuticas. Psicopatologia: na-
tureza e causa dos distúrbios mentais. Neurose, psicose e perversão:
diagnóstico. Psicologia Organizacional: noções de recrutamento e se-
leção e desenvolvimento de pessoal. Ética Profissional.

SECRETÁRIO EXECUTIVO: 1. LEGISLAÇÃO ESPECÍ-
FICA: Lei de Regulamentação da profissão de Secretário (Lei no-

7.377); Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil (De-
creto no- 1.171); Regime Jurídico dos Servidores Civis da União (Lei
8.112); Estatuto e Regimento Geral da Universidade Federal de Santa
Catarina; 2. TÉCNICAS SECRETARIAIS: assessoramento de dire-
ções; gerenciamento de rotinas; organização de eventos, viagens, ce-
rimonial e protocolo; gerenciamento de informações; 3. GESTÃO
SECRETARIAL: liderança e supervisão de equipes de trabalho; pla-
nejamento, organização e direção de secretarias; gestão de arquivo;
tecnologias da informação e comunicação (TICs); 4. ELABORAÇÃO
DE DOCUMENTOS: compreensão e redação de textos oficiais para
vários fins.

TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS: Sistema
educacional brasileiro. Organização e mediação dos processos pe-
dagógicos. Políticas educacionais. Gestão dos processos educativos:
avaliação institucional e de aprendizagem. Planejamento estratégico e
participativo. Fundamentos teórico-metodológicos da educação. Le-
gislação para elaboração de projetos: ensino, pesquisa e extensão.

13.2.3 CONHECIMENTOS GERAIS PARA OS CARGOS
DE NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO D

LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação
de textos. 2 Tipologia textual. 3 Ortografia oficial. 4 Acentuação
gráfica. 5 Emprego das classes de palavras. 6 Emprego do sinal
indicativo de crase. 7 Sintaxe da oração e do período. 8 Pontuação. 9
Concordância nominal e verbal. 10 Regência nominal e verbal. 11
Significação das palavras. 12 Redação de correspondências oficiais.
(4 questões).

ATUALIDADES: 1 Tópicos relevantes e atuais de diversas
áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia,
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, respon-
sabilidade socioambiental, segurança e ecologia, e suas vinculações
históricas. 2 A educação no Brasil contemporâneo. (4 questões).

MATEMÁTICA: 1 Princípios de contagem. 2 Sistema legal
de medidas. 3 Razões e proporções. 4 Regras de três simples. 5
Porcentagens. 6 Equações de 1.º e de 2.º graus. 7 Seqüências nu-
méricas. 8 Progressões aritméticas e geométricas. 9 Juros simples e
compostos. 10 Funções e gráficos.(4 questões).

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO/ ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA: 1 Administração pública: princípios básicos. 2
Poderes administrativos: poder hierárquico e poder disciplinar. 3 Ser-
viços Públicos: conceito e princípios. 4 Ato administrativo: conceito,
requisitos e atributos; anulação, revogação e convalidação; discri-
cionariedade e vinculação. 5 Contratos administrativos: conceito e
características. 6 Normas relativas às transferências de recursos da
União mediante convênios e contratos de repasse (Decreto n.º
6.170/2007). 7 Servidores públicos: cargo, emprego e função pú-
blicos. 8 Processo administrativo (Lei n.º 9.784/99). 9 Lei n.º
8.429/92: das disposições gerais; dos atos de improbidade adminis-
trativa. 10 Noções de elaboração, análise, avaliação e gerenciamento
de projetos. (4 questões).

NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 1 Sistema operacional e am-
biente Linux. 2 Edição de textos, planilhas e apresentações em am-
biente Linux. 3 Sistema operacional e ambiente Windows. 4 Edição
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