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cadência. Obrigações; conceito; cláusulas penais; Extinção das obri-
gações; pagamento; mora; compensação, novação, transação. Con-
tratos: definição e classificação, disposições gerais, extinção dos con-
tratos, as espécies de contratos. Responsabilidade civil. VIII - DI-
REITO PROCESSUAL CIVIL: Jurisdição: contenciosa e voluntária;
características; poderes; princípios e espécies. Competência: espécies;
perpetuação; modificações; continência; prevenção. Incompetência.
Conflito competência. Ação: conceito, condições, classificação. Ele-
mentos. Cumulação de Ações. Processos: conceito, natureza jurídica,
princípios fundamentais, pressupostos processuais e espécies. Pro-
cedimento ordinário e sumário. Princípios. Pressupostos. Formação
do Processo. Sujeitos da Relação Processual. Partes: capacidade, le-
gitimidade, representação, substituição processual. Litisconsórcio e
suas espécies. Assistência. Intervenção de terceiros: oposição, no-
meação à Autoria, Denunciação da Lide, chamamento ao Processo.
Formação, suspensão e extinção do processo. Embargos de terceiros.
Petição inicial: requisitos, inépcia, pedido. Pedido: cumulação e es-
pécies. Formas. Causa de pedir. Modificações do pedido. Resposta do
Réu: exceção, contestação e reconvenção. Defesa de Rito e de Mérito.
Defesa indireta. Revelia. Efeitos da Revelia. Procedimento Suma-
ríssimo: Peculiaridades. Atos Processuais: Do tempo e do lugar. Pra-
zos. Da comunicação dos atos processuais. Citação e intimação. Pra-
zos. Preclusão. Prescrição. Decadência. Nulidades. Julgamento con-
forme o estado do processo. Audiência de instrução e julgamento. A
Prova: espécies, objeto, princípios gerais e ônus da prova. Sentença.
Procedimentos especiais. Mandado de Segurança. Ação Popular.
Ação Civil Pública. Recursos: generalidades, duplo grau de juris-
dição, pressupostos. Coisa julgada formal e material. Processo Cau-
telar: Espécie. Liminar. Peculiaridades. IX - DIREITO COMERCIAL.
Sociedade anônima: características, objeto social, companhia aberta e
fechada; capital social e sua modificação; constituição da companhia;
direitos e deveres dos acionistas, conselho de administração e di-
retoria; conselho fiscal. X - DIREITO TRIBUTÁRIO: Poder de tri-
butar e competência tributária. Sistema Tributário Nacional. Prin-
cípios constitucionais tributários. Norma tributária. Classificação dos
impostos. Obrigação tributária: espécies; fato gerador; sujeito ativo e
passivo; solidariedade; responsabilidade; imunidade e isenção. Cré-
dito Tributário: constituição, suspensão da exigibilidade e extinção;
garantias e privilégios, substituição tributária. Pagamento e repetição
do indébito tributário. Decadência e prescrição do crédito tributário.
Consignação em pagamento. Tributos e suas espécies. Tributos fe-
derais, estaduais e municipais. Execução fiscal: Competência. Pres-
crição intercorrente. Recursos. Causas de alçada. Execução fiscal con-
tra o responsável tributário. Legitimidade passiva na execução fiscal.
Legitimidade ativa na execução fiscal. Modalidades de garantia na
execução fiscal. Embargos, sua natureza jurídica e exceções na exe-
cução fiscal. Litisconsórcio na execução fiscal. Concurso fiscal de
preferências. Dívida ativa tributária. Ação anulatória de débito fiscal
e ação declaratória. Administração tributária. Processo administrativo
tributário. Processo judicial tributário. Mandado de segurança. Ação
de consignação em pagamento. Medidas cautelares. Impugnação e
recursos. Exceção de pré-executividade. Bitributação e bis in idem.

CARGO: ANALISTA DE GESTÃO CORPORATIVA - Área
de Atuação: Administração Geral

I - Licitação Pública: obrigatoriedade de licitar (CF, art. 37,
XXI), modalidades, tipos, regimes de execução, dispensa e inexi-
gibilidade de licitação. Pregão presencial e eletrônico. Sistema de
Registro de Preços. Terceirização de serviços na Administração Pú-
blica. Contratos. Compras de bens e materiais. Convênios e termos
similares. II - Noções de direito tributário - conceito e tipos de
tributos, ICMS, ISS, regularidade fiscal para com a fazenda pública,
com o INSS, com o FGTS, CADIN; Processo Administrativo. III -
Administração de Contratos e Administração de Bens e Materiais. IV
- Administração de Serviços Gerais: recepção e vigilância, manu-
tenção predial, limpeza e conservação das instalações e administração
de frota.

CARGO: ANALISTA DE GESTÃO CORPORATIVA - Área
de Atuação: Contabilidade

I - Contabilidade: Teoria e campo de atuação: conceitos,
objetivos da informação contábil. O método das partidas dobradas. Os
princípios fundamentais da contabilidade. BRAZILLIANGAAP X
USGAAP (Diferenças básicas na aplicação dos princípios). A clas-
sificação contábil. A avaliação das contas patrimoniais. As demons-
trações contábeis previstas na Lei nº 6.404/76, com as alterações
produzidas pelo Decreto Lei nº 2.287/1986 e pelas Leis nº
7.730/1989, 8.021/1990, 9.457/1997, 10.194/2001, 10.303/2001,
11.638/2007 e 11.941/2009 (Balanço Patrimonial, Demonstração dos
Lucros ou Prejuízos Acumulados, Demonstração do Resultado do
Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração do
Valor Adicionado e as notas explicativas às Demonstrações Con-
tábeis). II - Contabilidade Societária: Aspectos de maior relevância:
investimentos em sociedades ligadas: coligadas, controladas, outras
participações. Forma de avaliação pela equivalência patrimonial e
pelo custo de aquisição. Consolidação das demonstrações contábeis.
Transações entre as partes relacionadas. Transformações societárias:
cisão, fusão e incorporação de sociedades. Aquisição de participações
societárias com ágio ou deságio (reconhecimento e amortização). Di-
videndos e juros sobre capitais próprios, provenientes de partici-
pações societárias (relevantes e não relevantes). Critérios de Ava-
liação de Ativos (valor de emissão, valor justo, valor de mercado,
valor de realização, custo de aquisição ou produção). Depreciação e
amortização. Demonstração do fluxo de caixa (métodos direto e in-
direto). Demonstração do valor adicionado (Balanço Social). III -
Contabilidade Aplicada à Administração Pública Federal: Teoria,
campo de atuação e legislação: conceitos, objetivos da informação
contábil para o setor público; Receita Pública (conceitos, classifi-
cação, estágio da receita orçamentária); Despesa Pública (conceitos,
princípios para realização da despesa, classificação, estágios da des-
pesa orçamentária - fixação, empenho, liquidação, pagamento; Dívida
Passiva - Restos a Pagar); Plano de Contas Aplicado ao Setor Pú-

blico; Demonstrativos de Gestão do Setor Público (Balanço Orça-
mentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração
das Variações Patrimoniais); Lei nº 4.320/1964 (com as alterações
produzidas pelos Decretos Lei nº 1735/1979 e 1939/1982 e pelas Leis
nº 4.489/1964 e 6.397/1976) e Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei
Complementar - LC 101/2000 (com as alterações produzidas pela LC
131/2009). IV - Análise Econômico-Financeira: Ajustes e padroni-
zação de critérios para realização de análise econômico-financeira.
Métodos tradicionais 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 investi-
mentos: capital próprio ou de terceiros, alavancagem financeira. Aná-
lise dos indicadores sobre preço, lucro e rentabilidade de ações. V -
Custos e Análise de Custos: Conceitos e aplicações. Classificação:
diretos e indiretos, fixos e variáveis, semi-fixos e semi-variáveis.
Custeio por absorção. Custeio variável. Custo-padrão e apuração das
variações. Custeio ABC. Abordagem da gestão econômica pelo mo-
delo GECOM. Margem de contribuição e uso da informação de cus-
tos para análise e tomada de decisões. VI - Orçamento Empresarial e
Finanças: Conceitos básicos de finanças. Orçamento como instru-
mento de controle, integração do orçamento com a contabilidade.
Previsões de receitas e custos. 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. VII - Matemática
Financeira: Juros e descontos simples: conceitos básicos, taxas pro-
porcionais, valor nominal, valor presente. Juros compostos: conceito,
desconto composto real, desconto composto bancário, valor presente,
equivalência de capitais. Empréstimos: cálculo de valores presentes e
cálculo das prestações, cálculo dos montantes, planos de amortização.
VIII - Contabilidade Gerencial: Assuntos que auxiliam o gestor à
tomada de decisões: orçamentos flexíveis. Contabilidade por respon-
sabilidade e alocação de custos. Centro de resultado e preços de
transferência. Custo de oportunidade. Teoria das Restrições. Inflação
e mensuração do lucro. Elaboração de relatórios em moeda de poder
aquisitivo constante. Valor Econômico Agregado (EVA): conceito e
aplicação. EBTDA: conceito e aplicação. Balanço Social: conceito e
aplicação. DVA (Demonstração de Valor Adicionado): conceito e
aplicação. IX - Auditoria: Noções básicas de auditoria independente e
interna. Natureza e campo de atuação da auditoria. Pareceres de
Auditoria. Controles internos. Carta-comentário ou relatório de con-
troles internos. Testes e procedimentos de auditoria. X - 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 acelerada incentivada. Imposto de Renda Diferido. Lucro
da exploração. Provisões tributárias (IRPJ - CSSL - PIS/PASEP -
COFINS). Incorporação, fusão, cisão, transformação e extinção de
empresas: 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: in-
cidência. Base de cálculo. Formas de pagamento. Retenções de Tri-
butos Federais em empresas públicas. ISS: incidência. Base de cál-
culo. Formas de pagamento. Legislação Municipal do Rio de Janeiro;
ICMS incidência. Base de cálculo. Formas de pagamento. Legislação
Estadual do Rio de Janeiro: Sistema Público de Escrituração Digital -
SPED (conceito, objetivo e abrangência, Nota Fiscal Eletrônica -

NF-e, Escrituração Fiscal Digital - ECD). XI - Legislação: Lei nº
6.404/76, com as alterações produzidas pelo Decreto Lei nº
2.287/1986 e pelas Leis nº 7.730/1989, 8.021/1990, 9.457/1997,
10.194/2001, 10.303/2001, 11.638/2007 e 11.941/2009 ; Lei nº
4.320/1964 (com as alterações produzidas pelos Decretos Lei nº
1735/1979 e 1939/1982 e pelas Leis nº 4.489/1964 e 6.397/1976) e
Lei Complementar - LC 101/2000 (com as alterações produzidas pela
LC 131/2009); Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei 12.017/2009;
Instruções CVM nº 247/96, 269/97, 285/98, 457/07,464/08,469/08,
475/08 e 550/08; Deliberações CVM nº. 488/05, 505 e 506/06,
527/07, 534/08, 539/08, 547/08, 553 a 557/08, 560 a 562/08, 564 a
566/08, 575 a 577/09, 580 a 584/09 e 592 a 601/09. Código Tri-
butário Nacional - CTN. Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99. Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nº
480/2004, com as alterações produzidas pela 539/2005 e 791/2007.

CARGO: ANALISTA DE GESTÃO CORPORATIVA - Área
de Atuação: Finanças e Orçamento

I - Administração Financeira: Decisão Financeira e a em-
presa: objetivo e funções da administração financeira, tipos de em-
presas, separação entre propriedade e controle; Empresas no ambiente
econômico, Empresas no ambiente financeiro; Decisões de inves-
timento de longo prazo: orçamento de capital, fluxo de caixa livre,
métodos de avaliação de projetos; Custo de capital: custo de capital
de terceiros, custo de capital próprio, custo médio ponderado de
capital, novas oportunidades de investimento; Estrutura de capital:
conceitos fundamentos e práticas, estrutura ótima de capital; Fontes
de Financiamento de Longo Prazo: Sistema Financeiro Nacional,
Fundo de Pensão, Project Finance; Administração do caixa: estra-
tégias de redução do ciclo de caixa, Sistema de Pagamentos Bra-
sileiro; II - Orçamento Público: Conceito, classificação, princípios,
ciclo orçamentário e descentralização de créditos; Programação Fi-
nanceira; Receitas: Conceito, Ingressos Orçamentários, Extra-Orça-
mentários e Intra-Orçamentários; Classificação da Receita: natureza
(categoria econômica, origem e espécie); fonte de recursos; grupos.
Estágios de receita; Despesas Orçamentárias: classificação por esfera,
institucional e funcional; natureza da despesa: categoria econômica,
grupo de natureza, modalidade de aplicação e elemento de despesa;
estágios da despesa (empenho, liquidação e pagamento); Pagamentos:
Retenções de Tributos Federais em empresas públicas (INSS, IRPJ,

COFINS, CSLL, PIS/PASEP, ICMS, ISS); Ordem Bancária e suas
modalidades; Rol de Agentes Responsáveis Elaboração da Proposta
Orçamentária: Estratégias, Projeto da Lei Orçamentária Anual, Plano
de Aceleração do Crescimento - PAC; Plano Plurianual - PPA; Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO; Papel dos agentes. Acompanha-
mento e Controle da Execução Orçamentária: Programação Orça-
mentária e Financeira; Créditos Adicionais: especiais, extraordinários
e suplementares; Análise qualitativa e Quantitativa; Elaboração e For-
malização dos Atos Legais; efetivação das alterações orçamentárias
no Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI. Supri-
mento de fundos; Despesas de Exercícios Anteriores; Restos a pagar;
Necessidades de Financiamento no Setor Público - NEFIL: Resultado
Nominal, Operacional e Primário. III - Administração Pública: Con-
ceito, organização da administração pública; entidades que compõem
a administração indireta e descentralizada (entidades parestatais); Em-
presas Dependentes do Tesouro Nacional; IV - Sistema Financeiro
Nacional: Conceitos, funções, estrutura e segmentação das autori-
dades monetárias (Conselho Monetário Nacional, Banco do Brasil e
Banco Central do Brasil), subsistema normativo e de intermediação
financeira; Órgãos reguladores; Entidades supervisoras; Instituições
Operadoras; V - Matemática Financeira: Valor do dinheiro no tempo:
formas de capitalização simples e compostas, taxas equivalentes em
capitalização simples e compostas; taxas efetivas; série de pagamen-
tos uniformes, tabelas financeiras; calculadoras financeiras, planilhas
eletrônicas e softwares financeiros; planos de amortização; Inves-
timentos; fluxo de caixa; taxa de atratividade; valor atual e taxa de
retorno. VI - Estatística: Distribuição de freqüência; medidas de lo-
calização/tendência central; medidas devariação/dispersão; combina-
ções e permutações; probabilidade: experimentos, espaço amostral e
eventos; VII - Legislação: Lei 4.320, de 17/03/1964; Lei comple-
mentar 101, de 04/05/2000; Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei
Orçamentária Anual. Manual Técnico de Orçamento 2009; Instruções
Normativas da Secretaria da Receita Federal nº 480/2004, com as
alterações produzidas pela nº539/2005 e nº791/2007.

CARGO: ANALISTA DE GESTÃO CORPORATIVA - Área
de Atuação: Recursos Humanos

I - Gestão de competência, avaliação de desempenho como
instrumento de gestão, desenvolvimento de RH, clima organizacional
e treinamento. II - Administração de Recursos Humanos e Folha de
Pagamento. III - Administração de cargos e salários e benefícios. IV
- Legislação Trabalhista e Previdenciária: CLT, acordos e dissídios
coletivos, negociação sindical, contribuição sindical, contrato indi-
vidual de trabalho, remuneração, hora-extra, férias, FGTS, licenças,
rescisão, aviso prévio.

CARGO: ANALISTA DE GESTÃO CORPORATIVA - Área
de Atuação: Tecnologia da Informação

I - Sistemas de Computação: Hardware e Software. Hardwa-
re: definição, constituição, componentes, características, funções e
funcionamento dos computadores e periféricos. Software: definição,
tipos de software, funções e características. II - Redes de Com-
putadores: Conceitos básicos; topologias; arquitetura; protocolos; ele-
mentos; padrões; segurança; redes LAN, WAN e ATM; Intranets. III
- Engenharia de Software: Evolução e características, Ciclo de vida,
Metodologias e técnicas de especificação. Projeto de software: pla-
nejamento, requisitos, arquiteturas, elaboração do projeto, validação e
análise de risco. Teste e medidas de software, qualidade de projeto de
software, Estimativas e Métricas de software. Sistemas de Informa-
ção: conceitos e tipologia (Sistema de Informação Gerencial, Exe-
cutivo e Empresarial, Sistema Transacional, Sistema de Apoio à De-
cisão). Análise, projeto e desenvolvimento de sistemas de informação
utilizando os conceitos, metodologias, arquiteturas, técnicas, fases,
ferramentas, diagramas e notações da Análise Estruturada, Engenharia
da Informação, Análise Essencial e Análise e Projeto Orientados a
Objetos (UML). Modelagem de dados; diagramas de fluxos de dados;
dicionários de dados; diagramas entidade-relacionamento; diagramas
de transição; ferramentas CASE; Groupware; Data Warehouse e Data
Mining. IV - Engenharia da Informação: Conceitos básicos; plane-
jamento e metodologias; fundamentos; ferramentas. V - Algoritmos e
Estruturas de Dados: Fundamentos de lógica de programação: tipos
de dados; expressões; estruturas de controle e repetição; pseudo-
códigos, fluxogramas; estruturas de dados homogêneas e heterogê-
neas: representação e manipulação de matrizes, listas, filas, pilhas e
árvores.

VI - Sistema Operacional WINDOWS XP: Conceitos bá-
sicos; configuração; conectividade; instalação de software; adminis-
tração; recursos e utilitários; clientes de rede; principais tipos de
aplicativos e utilitários; vírus de computador. VII - Microsoft Office
2007 Professional: Fundamentos; instalação; configuração; uso dos
programas integrantes: MS Word 2007, MS Excel 2007, MS Power-
Point 2007, MS Access 2007, MS-Project 2007. VIII - Tecnologias
Internet: Conceitos básicos; XML; Serviços da Web (Web Services);
Intranet vs.Extranet. IX - Linguagens de Programação: caracterização
de programação orientada a objeto. Plataforma ASP.NET. X - Ge-
renciadores de Banco de Dados (SGBD): Arquitetura de um SGBD
(características, componentes, vantagens e desvantagens e funciona-
lidades). Bancos de dados: fundamentos, características componentes
e funcionalidades. Modelos de Bancos de Dados. Projeto de Banco de
Dados: conceitual, lógico e físico. Modelo relacional e modelo en-
tidade-relacionamento. Linguagem de consulta estruturada (SQL).
Projeto de banco de dados relacional. Conceito e implementação de
Banco de Dados Distribuídos. XI - Bancos de Dados Microsoft SQL
Server 2008: administração, configuração, projeto e implementação
de bases de dados relacionais.

CARGO: ANALISTA DE PESQUISA ENERGÉTICA -
Área de Atuação: Economia de Energia

I - Análise Microeconômica: A teoria do consumidor. Efeitos
preço, renda e substituição. Elasticidade da demanda. A teoria da
firma. Lei dos rendimentos decrescentes e retornos de escala. Teoria
dos custos de produção no curto e longo prazos. Elasticidade da
oferta. Estruturas de mercado: concorrência perfeita, concorrência im-
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