
19Ano XXXVI - No- 013 - Parte I
Rio de Janeiro, quinta-feira - 21 de janeiro de 2010PODER EXECUTIVO

DIÁRIO OFICIAL
do Estado do Rio de JaneiroD.O.

presente edital, a ser publicado no Diário Oficial do Estado e no endereço
eletrônico http://concurso.fgv.br/sefaz10

5.1.2 - Os candidatos que requererem isenção da taxa de inscrição deve-
rão comparecer ao Colégio Estadual Amaro Cavalcanti, Largo do Machado,
20, Catete, Rio de Janeiro, RJ, no período de 22 a 25 de fevereiro de
2010, das 9 às 17 horas, e apresentar a documentação constante do Ane-
xo I, deste edital, sendo o resultado acerca do acolhimento ou não do pe-
dido divulgados no dia 08 de março de 2010, no Colégio supracitado e no
endereço eletrônico: http://concurso.fgv.br/sefaz10

5.1.3 - O candidato que apresentar comprovante inidôneo ou firmar decla-
ração falsa para se beneficiar da isenção da taxa de inscrição responderá
na forma da lei e terá sua inscrição e todos os atos dela decorrentes anu-
lados.
5.1.4 - No ato da inscrição, o candidato deverá firmar declaração de acei-
tação do estágio confirmatório, das decisões do Conselho Superior de Fis-
calização Tributária e das demais regras previstas na Lei Complementar nº
69/90, em especial o disposto no seu art. 14.
5.2 - O candidato que necessitar de condições especiais para realizar as
provas deverá indicar, no requerimento de inscrição, os recursos especiais
necessários. O laudo médico original ou cópia simples que justifique o
atendo especial solicitado deverá ser enviado até o dia 16 de março de
2010, impreterivelmente, via SEDEX, para: FGV - Concurso SEFAZ/RJ, Cai-
xa Postal 9018 - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22270-970.

6 - INSCRIÇÃO VIA INTERNET:

6.1 - O período de Inscrição irá de 22 de fevereiro a 23 de março de 2010,
improrrogável.
6.2 - O valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais).
6.2.1 - O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será de-
volvido em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do certame
por conveniência da Administração.
6.3 - O período de recebimento da inscrição irá das 9 horas do dia 22 de
fevereiro às
20 horas do dia 23 de março de 2010, no endereço eletrônico http://con-
curso.fgv.br/sefaz10
6.4 - O interessado deverá requerer a inscrição preenchendo a respectiva
ficha e imprimir o boleto bancário para o pagamento da taxa de inscrição,
em qualquer agência bancária, no período e no endereço eletrônico acima
indicados, até o último dia do prazo, observando o horário bancário.
6.5 - As inscrições somente serão processadas após o recolhimento da ta-
xa de inscrição, excetuando-se as hipóteses de gratuidade previstas no
item 5.1.1.
6.6 - Será considerado inscrito no concurso o candidato que tiver o seu
pedido de inscrição confirmado por meio da impressão do seu comprovante
de inscrição.
6.6.1 - O comprovante de inscrição do candidato estará disponível no en-
dereço eletrônico http://concurso.fgv.br/sefaz10 após complementada a ins-
crição, sendo de inteira responsabilidade do candidato a obtenção desse
documento.
6.6.2 - A Fundação Getulio Vargas não se responsabilizará por inscrição
não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como ou-
tros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
6.6.3 - O Cartão de Informação deverá ser impresso no endereço eletrônico
http://concurso.fgv.br/sefaz10, a partir do dia 13 de abril de 2010. O can-
didato deverá manter em seu poder o Cartão de Informação e apresentá-lo
quando solicitado.
6.3.4 - Não serão aceitas inscrições via fax, via postal e/ou correio ele-
trônico.

7 - INSCRIÇÃO VIA POSTO:

COLÉGIO ESTADUAL AMARO CAVALCANTI
Largo do Machado, 20 - Catete - Rio de Janeiro, RJ
7.1 - O período de inscrição irá de 22 de fevereiro a 23 de março de 2010,
improrrogável.
7.2 - O valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais).
7.2.1 - O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será de-
volvido em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do certame
por conveniência da Administração.
7.3 - O período de recebimento da inscrição irá das 9 horas do dia 22 de
fevereiro às 17 horas do dia 23 de março de 2010.
7.4 - No ato da inscrição, o candidato deverá receber a ficha de inscrição,
que inclui o boleto bancário no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais), a ser pago em qualquer banco.
7.5 - Após o pagamento, o candidato deve apresentar um documento de
identidade oficial e entregar a ficha de inscrição, devidamente preenchida e
assinada, juntamente com o comprovante de pagamento do boleto bancá-
rio.
7.6 - Após a inscrição, o candidato receberá:
a) o comprovante de inscrição no Concurso, que deverá conservar em seu
poder, para posterior substituição pelo Cartão de Informação. O Cartão de
Informação deverá ser retirado no local onde o candidato fez a sua ins-
crição, a partir do dia 13 de abril de 2010, podendo também ser impresso
via Internet no site http://concurso.fgv.br/sefaz10
b) um manual do candidato contendo toda a regulamentação do Concurso
e os Programas.
OBSERVAÇÕES:
I- Em hipótese alguma será devolvida a importância depositada pelo can-
didato a título de taxa de inscrição, exceto em caso de cancelamento do
Concurso.
II- O recolhimento da taxa, feito após a data de encerramento das inscri-
ções, não será considerado para efeito de inscrição.

8 - DAS DISPOSIÇÕES COMUNS ÀS INSCRIÇÕES VIA INTERNET E VIA
POSTO:

8.1- Ao receber ou imprimir o cartão de informação, obriga-se o candidato
a conferir:
a) seu nome;
b) número de seu documento de identidade, sigla do órgão expedidor e
Estado emitente;
c) data de nascimento.
8.2 - Além dos dados citados no item 8.1, o candidato ficará sabendo:
a) seu número de inscrição no Concurso;
b) data, local e horário das provas.
8.3 - Caso haja qualquer inexatidão nas informações contidas no Cartão de
Informação, o candidato deverá, no dia da prova, solicitar ao fiscal da sala
para a qual foi designado a necessária correção, que deverá constar em
ata de prova. As correções serão feitas no momento da reclamação, al-
terando-se, automaticamente, as informações objeto da retificação também
no cadastro do candidato.
8.4 - Eventuais alterações dos dados constantes nos cartões de informa-
ção, em especial quanto aos locais, datas e horários de realização das pro-
vas, serão comunicadas previamente pelo site http://concurso.fgv.br/se-
faz10 e por publicação no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande
circulação.

9 - DAS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO:

9.1- As provas serão realizadas de acordo com o conteúdo programático,
constantes deste Edital, conforme o quadro a seguir.
PROVA 1

GRUPOS DE DISCIPLINAS QUESTÕES
Língua Portuguesa 18
Matemática Financeira e Estatística 18
Economia e Finanças Públicas 16
Administração 26
Direitos Constitucional, Administrativo e Civil 22
TOTAL 100

PROVA 2

GRUPOS DE DISCIPLINAS QUESTÕES
Direito Empresarial (Comercial) 20
Direito Tributário 20
Legislação Tributária e demais normas ati-
nentes à fiscalização

40

Contabilidade Geral e de Custos e Auditoria 20
TOTAL 100

9.2 - As provas 1 e 2 terão a duração de 5 horas cada e serão aplicadas
nos dias 18 e 21 de abril de 2010, com início às 13 horas.
9.3 - Os locais das provas serão divulgados, também, na Internet, no en-
dereço eletrônico http://concurso.fgv.br/sefaz10 na data provável de 13 de
abril de 2010, assim como no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. É

responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do seu local
de prova.
9.4 - A FGV poderá enviar, como complemento às informações citadas no
subitem anterior, aos candidatos inscritos via internet, comunicação pessoal,
por correio eletrônico (e-mail), informando o local e o horário de realização
das provas.
9.5 - O Estado do Rio de Janeiro e a FGV não se responsabilizam pela
comunicação extraviada ou por qualquer motivo não recebida, obrigando-se
o candidato a observar o edital publicado no endereço eletrônico http://con-
curso.fgv.br/sefaz10 conforme o disposto no subitem 8.4 deste Edital.
9.6 - Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, de
locais e de horários de realização das provas. O candidato deverá observar
rigorosamente os editais complementares e os comunicados a serem divul-
gados na forma prevista neste Edital.
9.7 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização
das provas com antecedência mínima de trinta minutos do horário fixado
para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, do
documento de identidade original e do seu cartão de informação.
9.8 - Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das
provas após o horário fixado para o seu início.
9.9 - Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresen-
tar documento de identidade original não poderá fazer as provas e será
automaticamente eliminado do concurso público.
9.10 - Não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, fora do espaço
físico predeterminado em edital ou em comunicado.
9.11 - Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste
edital bem como alterações em dispositivos legais e normativos a ele pos-
teriores não serão objeto de avaliação nas provas do concurso.
9.12 - Não será permitida, durante a realização das provas, comunicação
entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras ou similares,
livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta. A de-
sobediência a essas exigências implicará a imediata eliminação do candi-
dato.
9.13 - Nos dias de realização das provas, não será permitido ao candidato
entrar e/ou permanecer com armas ou aparelhos eletrônicos (pager, tele-
fone celular, relógio do tipo data bank, walkman, agenda eletrônica, note-
book, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, máquina de calcular
e equipamentos similares).
9.14 - Não haverá segunda chamada para as provas. O não-compareci-
mento implicará a eliminação automática do candidato.
9.15 - Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do con-
curso público o candidato que, durante a sua realização:
a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da pro-
va;
b) utilizar-se de máquinas de calcular e/ou equipamento similar e/ou que se
comunicar com outro candidato;
c) for surpreendido portando telefone celular, gravador, receptor, pager, no-
tebook e/ou equipamento similar;
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de
aplicação das provas, com as autoridades presentes e/ou com os demais
candidatos;
e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer
meio que não o permitido;
f) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo des-
tinado para a sua realização;
g) afastar-se da sala, durante a realização das provas, sem o acompanha-
mento de fiscal;
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas;
i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas e na folha de
respostas;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em com-
portamento indevido;
k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter apro-
vação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do concurso público.
9.16 - Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto pa-
ra a aplicação das provas em razão do afastamento de candidato da sala
de provas.
9.17 - Quando, após as provas, for constatado, por meio eletrônico, esta-
tístico, visual ou grafológico, ter o candidato infringido as normas legais ou
as disposições deste Edital, suas provas serão anuladas e ele será auto-
maticamente eliminado do concurso.
9.18 - A candidata lactante realizará suas provas em sala separada dos
demais candidatos, disponibilizando-se-lhe os meios necessários para a
amamentação da criança no próprio local.
9.19 - No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer
membro da equipe de aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes,
informações referentes ao seu conteúdo.

10 - DAS PROVAS:

10.1 - O candidato receberá, em cada prova, um caderno contendo 100
(cem) questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas (A, B, C,
D e E), sendo que apenas uma das alternativas é a resposta correta.
10.2 - O candidato deverá transcrever as respostas da prova para a folha
de respostas, que será o único documento válido para a correção da prova.
O preenchimento da folha de respostas dar-se-á mediante a utilização de
caneta esferográfica de cor preta ou azul, sendo de inteira responsabilidade
do candidato. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respos-
tas por erro do candidato.
10.3 - O candidato não deve amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qual-
quer modo, danificar a sua folha de respostas.
10.4 - Durante as primeiras duas horas, nenhum candidato poderá deixar o
recinto de realização da prova, salvo motivo de força maior, devidamente
comprovado.
10.5 - O candidato que insistir em sair do recinto de realização da prova,
descumprindo o disposto no subitem 10.4, deverá assinar Termo de Ocor-
rência, declarando sua desistência do Concurso, lavrado pelo Coordenador
Local.
10.6 - O candidato somente poderá levar consigo os cadernos de provas
caso permaneça no local do concurso até 30 minutos antes do término do
horário previsto.
10.7 - Será eliminado do concurso o candidato que não alcançar o valor
mínimo de 50% (cinqüenta por cento) de acertos em cada disciplina ou
grupo de disciplinas das provas 1 e 2 e os candidatos que não obtiverem o
valor mínimo de 60% (sessenta por cento) do somatório de pontos obtidos
nas provas 1 e 2.
10.8 - As questões de cada grupo de disciplinas não serão necessariamen-
te distribuídas em igual número por cada uma de suas disciplinas.
10.9 - Durante o prazo improrrogável do concurso, os candidatos aprovados
serão convocados com prioridade sobre os aprovados em concurso público
posterior para a investidura em cargos de Fiscal de Rendas de 3ª cate-
goria, nos termos do art. 37, IV da Constituição da República, e 77, V, da
Constituição Estadual.

11 - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO:

11.1 - A nota final do candidato será o somatório dos pontos obtidos nas
duas provas.
11.2 - Os candidatos classificados serão ordenados de acordo com os va-
lores decrescentes das notas finais no concurso.
11.3 - Serão elaboradas duas listagens de classificados: uma, com todos os
candidatos em ordem decrescente dos pontos obtidos nas duas provas, e
outra com candidatos portadores de deficiência, na forma deste Edital.
11.4 - Caso o portador de deficiência obtenha pontuação para classificação
dentro do número de vagas destinadas aos candidatos não-portadores de
deficiência, a sua vaga será liberada para ser ocupada pelos demais por-
tadores de deficiência.
11.5 - As vagas destinadas aos portadores de deficiência não ocupadas por
estes serão destinadas aos demais candidatos.

12 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE

12.1 - Em caso de empate na nota final no concurso, terá preferência o
candidato que tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último
dia de inscrição no concurso, nos termos do art. 27, parágrafo único, do
Estatuto do Idoso. Persistindo o empate, terá preferência o candidato que
obtiver a maior pontuação nas disciplinas abaixo, na seguinte ordem:
a) Legislação Tributária e demais normas atinentes à fiscalização;
b) Direito Tributário;
c) Língua Portuguesa
12.2 - Persistindo, ainda, a situação de empate, será dada preferência ao
candidato mais idoso.

13 - DOS RECURSOS:

13.1 - Serão admitidos recursos contra os gabaritos oficiais da prova.
13.2 - Os gabaritos oficiais da prova constarão de edital complementar, que
será publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, seção I -
Poder Executivo, bem como no endereço eletrônico http://concurso.fgv.br/se-
faz10 sem prejuízo de sua divulgação nos demais meios de comunicação.
13.3 - O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito oficial da

prova objetiva disporá dos 7 (sete) dias úteis subsequentes ao da divul-
gação do gabarito oficial.
13.4 - Para recorrer contra os gabaritos oficiais, o candidato deverá utilizar
o formulário próprio, divulgado no endereço eletrônico http://concur-
so.fgv.br/sefaz10, respeitando as suas instruções.
13.5 - Não será aceito recurso por via postal ou via fax, bem como apre-
sentado fora do prazo estabelecido.
13.6 - O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito.
Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.
13.7 - Se do exame de recursos resultar anulação de questão, a pontuação
correspondente a essa questão será atribuída a todos os candidatos, in-
dependentemente de terem recorrido. Se houver alteração de gabaritos ofi-
ciais, por força de impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com
os novos gabaritos oficiais. Em hipótese alguma o quantitativo de questões
da prova sofrerá alterações.
13.8 - O resultado do julgamento dos recursos, do qual não caberá pedido
de reconsideração, será publicado por edital no Diário Oficial do Estado do
Rio de Janeiro, seção I - Poder Executivo, bem como no endereço ele-
trônico http://concurso.fgv.br/sefaz10 sem prejuízo de sua divulgação nos
demais meios de comunicação.
13.9 - O resultado final do concurso será homologado pelo Secretário de
Estado de Fazenda e publicado em edital específico no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro, seção I - Poder Executivo, bem como no en-
dereço eletrônico http://concurso.fgv.br/sefaz10, sem prejuízo de sua divul-
gação nos demais meios de comunicação, relacionando-se os candidatos
aprovados em lista nominal, em ordem decrescente de pontuação, bem co-
mo os candidatos reprovados pela ordem crescente dos números de ins-
crição, vedada a divulgação dos respectivos nomes.

14 - DA NOMEAÇÃO, POSSE E EXERCÍCIO:

14.1 - O cargo inicial da Carreira de Fiscal de Rendas será provido, em
caráter efetivo, mediante expediente do Secretário de Estado de Fazenda
encaminhado ao Governador, respeitada a ordem de classificação no con-
curso público, ressalvadas as disposições de confirmação do cargo, esta-
belecidas nos artigos 24 a 27 da Lei Complementar 69/1990 e observada a
reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência física.
14.2 - O Fiscal de Rendas será empossado, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da publicação do ato de nomeação, pelo Secretário de Estado de
Fazenda, mediante o compromisso de bem desempenhar as atribuições do
cargo.
14.2.1 - O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado por mais 30
(trinta) dias, a requerimento do interessado e a critério do Conselho Su-
perior de Fiscalização Tributária.
14.2.2 - Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não se
verificar no prazo estabelecido.
14.3 - São requisitos para a posse a apresentação de:
a)prova de quitação com as obrigações eleitorais e, no caso de candidato
do sexo masculino, militares;
b) prova de conclusão de curso superior, mediante a apresentação do res-
pectivo diploma ou, alternativamente, de documento oficial da instituição de
ensino superior que ateste a conclusão do curso pelo candidato, acompa-
nhado de protocolo de requerimento de expedição do diploma, observado o
disposto no subitem “g” do item 3.1;
c) certidão negativa de antecedentes criminais expedidas pelas Justiças es-
tadual e federal, assim como pela Polícia Civil da localidade em que o can-
didato possuir residência nos últimos 5 (cinco) anos;
d) habilitação em exame de sanidade física e mental, realizado por órgão
oficial do Estado;
e) declaração de bens;
f) declaração de não exercer outro cargo, função ou emprego público, nas
esferas federal, estadual e municipal, ressalvado o exercício de 1 (um) car-
go de magistério;
g) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF); e
h) documento de identidade expedido por órgão oficial.
14.4 - O Fiscal de Rendas deverá entrar em exercício no prazo de 30 (trin-
ta) dias a contar da data de posse, sob pena de exoneração.
14.4.1 - A critério do Secretário de Estado de Fazenda, por motivo justo, o
prazo a que se refere o caput deste artigo poderá ser prorrogado por 30
(trinta) dias.

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

15.1 - Os candidatos poderão obter informações referentes ao concurso pú-
blico no endereço eletrônico http://concurso.fgv.br/sefaz10
15.2 - A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o
concurso contidas neste Edital, em comunicados e em editais complemen-
tares que vierem a ser publicados.
15.3 - O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comu-
nicados a serem publicados no Diário Oficial e na internet, no endereço
eletrônico http://concurso.fgv.br/sefaz10
15.4 - Os resultados do concurso serão publicados na imprensa leiga do
Estado e divulgados pela Internet, no endereço eletrônico http://concur-
so.fgv.br/sefaz10
15.5 - O candidato deverá manter atualizado seu endereço junto à FGV,
enquanto estiver participando do concurso e, se aprovado, para a Secre-
taria de Estado de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro.
15.6 - São de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos
da não-atualização de seu endereço.
15.7 - O prazo de validade do concurso é de 6 (seis) meses, a contar da
data de publicação de homologação do resultado final, prorrogável por igual
período, a critério do Governador do Estado, na forma dos arts. 37, III da
Constituição da República, do 77, IV da Constituição Estadual e 18 da Lei
Complementar nº 69/90.
15.8 - A legislação objeto de citação expressa no presente edital, tem ca-
ráter meramente exemplificativo e se refere às redações vigentes na data
da publicação do presente Edital.
15.9 - Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pelo Conselho
Superior de Fiscalização e a Fundação Getúlio Vargas.

16 - DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PORTUGUÊS:

Leitura e análise de textos. Estruturação do texto e dos parágrafos. Arti-
culação do texto: pronomes e expressões referenciais, nexos, operadores
seqüenciais. Significação contextual de palavras e expressões. Interpreta-
ção: pressuposições e inferências; implícitos e subentendidos. Variedades
de texto e adequação de linguagem. Equivalência e transformação de es-
truturas. Discurso direto e indireto. Sintaxe: processos de coordenação e
subordinação. Emprego de tempos e modos verbais. Pontuação. Estrutura
e formação de palavras. Funções das classes de palavras. Flexão nominal
e verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Concor-
dância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência de crase.

MATEMÁTICA FINANCEIRA/ ESTATÍSTICA
Conceito de juros e regimes de capitalizações. Capitalização simples: cál-
culo de juros e montantes. Valor atual e valor nominal. A operação de des-
conto simples: racional (por dentro), comercial (por fora) e bancário. Equi-
valência entre taxa de juro e taxa de desconto. Capitalização composta:
cálculo de juros e montantes. Convenção linear e exponencial quando não
é fracionário. Taxas equivalentes e efetivas. Influência da inflação: taxa real
e taxa aparente. Desconto composto: racional e comercial. Equivalência fi-
nanceira. Séries finitas e infinitas (ou perpétuas) de pagamentos: posteci-
padas, antecipadas e diferidas. Utilização de tabelas financeiras. Sistemas
de amortização de empréstimos: Sistema Francês - Tabela Price; Sistema
de Amortização Constante (SAC) e Sistema Americano de Amortização a
uma e a duas taxas (Sinking Fund) - Estatística Descritiva: gráficos, tabe-
las, medidas de posição e de variabilidade. Probabilidades: conceito, axio-
mas e distribuições (binominal, normal, poisson, qui-quadrado, etc). Amos-
tragem: amostras casuais e não-casuais. Processos de amostragem, in-
cluindo estimativas de parâmetros. Inferência: intervalos de confiança. Tes-
tes de hipóteses para médias e proporções. Correlação e Regressão.

DIREITO ADMINISTRATIVO
Administração Pública. Conceito. Estrutura legal dos Órgãos Públicos. Na-
tureza e fins da Administração. Agentes da Administração. Princípios bá-
sicos da Administração: legalidade, moralidade, impessoalidade, finalidade,
publicidade, eficiência. Papel das políticas públicas como elemento indutor
do desenvolvimento da sociedade. Conceituação de ética e moral. Poderes
e deveres do administrador público. Poderes Administrativos: poder vincu-
lado e poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder re-
gulamentar, poder de polícia. Atos Administrativos. Conceitos e requisitos.
Classificação. Espécies. Validade. Formalidade. Motivação. Revogação.
Anulação. Modificação. Extinção. Controle de Legalidade. Contratos Admi-
nistrativos. Alteração unilateral e bilateral. Equilíbrio financeiro. Cláusulas
exorbitantes. Modalidades de contratos. Extinção, prorrogação e renovação.
Inexecução. Revisão, rescisão e suspensão. Licitação (Lei Federal nº
8.666/93) - Finalidade, princípios e objeto da licitação. Serviços Públicos.
Conceito. Classificação. Regulamentação e Controle. Parcerias público-pri-
vadas. Requisitos do serviço e direitos do usuário. Competência para pres-


