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4 - Execução de atividades de alta complexidade de planejamento,
gestão, coordenação e assistência técnica, bem como, administrativas
e logísticas, relativas ao exercício das competências constitucionais e
legais a cargo dos órgãos e entidades da administração Pública do
Poder Executivo estadual, ressalvadas as privativas de cargos e car-
reiras específicas, fazendo uso de todos os equipamentos e recursos
disponíveis para a consecução dessas atividades;

5 - Pesquisa, desenvolvimento, monitoramento e sistematização das
atividades de planejamento, acompanhamento e avaliação dos progra-
mas e projetos implementados nas diferentes áreas de gestão do Es-
tado;

6 - Assistência técnica e assessoramento aos órgãos e entidades da
Administração Pública e às instâncias superiores de gestão na formu-

lação de planos, programas e projetos relativos às atividades ineren-
tes aos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual;

7 - Implantação e execução de planos, programas e projetos e o con-

trole dos resultados das atividades institucionais no âmbito dos órgãos

e entidades da Administração Pública do Poder Executivo estadual.

ANEXO IV

QUADRO DE PROVAS OBJETIVAS

Nível Cargos Estratégia de Seleção Pontuação
Superior Analista de Planejamento

e Orçamento
Prova

Objetiva de Conhecimentos Ge-
rais

Conteúdos Nº de Questões Mínimo de acertos por
conteúdo

Mínimo de acertos no to-
tal da Prova

Máximo de Pontos

Língua Portuguesa 10 4 40 80
Raciocínio Lógico-Quantitativo 5 2

Estatística 5 2
Direito Constitucional e Adminis-

trativo
10 4

Finanças Públicas 10 4
Administração Pública 10 4

Prova Objetiva de Conhecimentos
Específicos

Contabilidade Pública 10 4

Planejamento e Orçamento Públi-
co

20 8

Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Gover-

namental

Prova
Objetiva de Conhecimentos Ge-

rais

Conteúdos Nº de Questões Mínimo de acertos por
conteúdo

Mínimo de acertos no to-
tal da Prova

Máximo de Pontos

Língua Portuguesa 10 4 40 80
Raciocínio Lógico-Quantitativo 5 2

Estatística 5 2
Direito Constitucional e Adminis-

trativo
10 4

Finanças Públicas 10 4
Administração Pública 10 4

Prova Objetiva de Conhecimentos
Específicos

Políticas Públicas 10 4

Gestão Governamental 20 8

QUADRO DE PROVAS DISCURSIVAS

Cargo Conteúdo
Analista de Planejamento e Orçamento Contabilidade Pública, Planejamento e Orçamento Público
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental Políticas Públicas, Gestão Governamental

ANEXO V

FORMULÁRIO PARA A ENTREGA DOS TÍTULOS

(Este formulário deverá ser colado no envelope tamanho oficio)

CONCURSO PÚBLICO 2011

Nome: Inscrição:
Endereço:
Bairro: Telefone:

Cargo a que concorre:
Nº de folhas entregues: Rubrica do candidato:

Observação: Os títulos deverão estar autenticados e o envelope lacrado.

Para uso exclusivo da CEPERJ

N1 N2 N3 N4 Total

Legenda

N1 Doutorado
N2 Mestrado
N3 Pós-Graduação - Lato Sensu - 360 horas
N4 Experiência Profissional

OBSERVAÇÕES:_____________________________________________________

Avaliador :_____________________________

Revisor:______________________________

ANEXO VI

DECLARAÇÃO

...................................................................................., portador do docu-
mento de identidade n° ......................., expedido por
..................................., e do CPF nº........................................, inscrição
n°......................... do Concurso Público para provimento de cargos de
( ) Analista de Planejamento e Orçamento ou ( )Especialista em Po-
líticas Públicas e Gestão Governamental , declaro, sob as penas da
lei, que a documentação e informações que apresento, para fins de
comprovação de experiência profissional, são autênticas e integral-
mente verídicas.

Rio de Janeiro, ____ de __________ de _____

....................................................................
Nome completo

....................................................................
Assinatura

ANEXO VII

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

CONHECIMENTOS GERAIS
(PARA ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO-APO E
PARA ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GO-
VERNAMENTAL-EPPGG)
LÍNGUA PORTUGUESA

Compreensão e interpretação de texto. Modos de organização textual:
descrição, narração e dissertação. Uso de operadores argumentativos.
Intertextualidade. Estrutura da frase: ordem direta e indireta da estru-
tura frasal. Coesão e coerência textuais. Níveis de linguagem. Varie-
dades da língua. Uso informal e formal da língua. A norma culta. Uso
da língua e adequação ao contexto. Elementos da Comunicação. Fun-
ções da Linguagem. Paráfrase. Figuras de linguagem. Sinônimos, an-
tônimos, homônimos, parônimos. Polissemia. Denotação e conotação.
Ortografia. Acentuação Gráfica. Estrutura e processos de formação de
palavras. Flexão nominal e verbal. Processos de coordenação e su-
bordinação (valores semânticos). Pronomes: emprego, forma de trata-
mento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Regência
nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Crase. Pontuação.

RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO

Conjuntos e suas operações. Números naturais, inteiros, racionais e
reais e suas operações. Representação na reta. Potenciação e radi-
ciação. Geometria plana: distâncias e ângulos, polígonos, circunferên-
cia, perímetro e área. Semelhança e relações métricas no triângulo
retângulo. Medidas de comprimento área, volume, massa e tempo. Ál-
gebra básica: expressões algébricas, equações, sistemas e problemas
do primeiro e do segundo grau. Noção de função, função composta e
inversa. Sequências, reconhecimento de padrões, progressões aritmé-
tica e geométrica. Proporcionalidade direta e inversa. Juros. Proble-
mas de contagem e noção de probabilidade. Lógica: proposições, ne-

gação, conectivos, implicação. Plano cartesiano: sistema de coordena-
das, distância. Problemas de lógica e raciocínio.

ESTATÍSTICA

Estatística descritiva. Medidas de posição e dispersão. Padronização
(z). Covariância e Correlação. Distribuição binomial. Distribuição nor-
mal. Distribuição amostral da média. Teste de hipótese para a média
de uma população. Intervalo de confiança para a média com variância
conhecida. Regressão linear simples.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO

Supremacia da Constituição. Espécies normativas e suas inter-rela-
ções. Soberania. Separação de Poderes. Organização do Estado. Or-
ganização, funções, funcionamento e competências dos Poderes Le-
gislativo, Executivo e Judiciário. Tributação e Orçamento. Ordem eco-
nômica e financeira. Ordem Social. Constituição do Estado do Rio de
Janeiro. Direito Administrativo e função administrativa. Poderes e de-
veres da Administração Pública. Poder de Polícia. Ato administrativo.
Contrato administrativo. Contratos de gestão, convênio, consórcio pú-
blico, terceirização e termos de parcerias. Bens públicos. Serviços Pú-
blicos. Licitação. Servidores Públicos. Estatuto dos Servidores Públi-
cos do Estado do Rio de Janeiro. Responsabilidade civil do Estado.
Improbidade administrativa. Garantias e ações constitucionais dos ad-
ministrados.

FINANÇAS PÚBLICAS

Conceitos básicos de micro e macroeconomia do setor público. A fun-
ção do Bem-Estar. Políticas alocativas, distributivas e de estabilização.
Falhas de mercado. Bens públicos, semi-públicos e privados. Conceito
de Déficit e Dívida Pública; financiamento do déficit; economia da dí-
vida pública. Política fiscal. Comportamento das contas públicas e fi-
nanciamento do déficit público no Brasil. Relação entre taxas de juros,
inflação, resultado fiscal e nível de atividade. Distribuição de renda no
Brasil, desigualdades regionais. Indicadores Sociais. Finanças públicas
no Brasil - experiências recentes a partir de 1970. Classificação das
Receitas e Despesas Públicas . Hipóteses teóricas do crescimento
das despesas públicas. O financiamento dos gastos públicos - tribu-
tação e eqüidade. Incidência tributária. Tipos de tributos; progressivi-
dade, regressividade e neutralidade. Orçamento público e os parâme-
tros da política fiscal. Ciclo orçamentário. Orçamento e gestão das or-
ganizações do setor público; características básicas de sistemas or-
çamentários modernos: estrutura programática, econômica e organiza-
cional para alocação de recursos (classificações orçamentárias); men-
suração de desempenho e controle orçamentário. Elaboração, Gestão
e Avaliação Anual do PPA. Papel do Setor Público no Financiamento
do Setor Produtivo. Liberalismo fiscal e privatização. Federalismo Fis-
cal.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Estado, origens e funções. Os três poderes e a teoria da separação
harmônica. Formas de Estado e formas de governo. Estado, governo
e administração pública. Modelos de gestão pública: patrimonialista,

burocrático e gerencial. Princípios da administração pública. Atos ad-
ministrativos. Responsabilidade fiscal. Lei Complementar nº 101, de
04 de maio de 2000. Licitação. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
E-govern. A estrutura do aparelho público brasileiro: administração di-
reta e indireta. Agências Executivas. Planejamento, diretrizes e orça-
mentos públicos. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Reforma do
Estado. Gerencialismo e Controle social. Instrumentos de financiamen-
to do setor público e Parcerias Público-Privado (PPP). Democracia,
poliarquia e cidadania. Terceiro setor e gestão pública. Evolução da
Administração Pública no Brasil após 1930. Reformas administrativas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

CONTABILIDADE PÚBLICA

Conceito, objeto e regime. Campo de aplicação. Sistemas de Contas.
Variações Patrimoniais: Variações Ativas e Passivas Orçamentárias e
Extra-orçamentárias. Estrutura das contas: partes integrantes, contas
do ativo, passivo, despesa, receita, resultado e compensação, carac-
terísticas das contas, contas de controle: da previsão e execução da
receita, fixação e execução da despesa, dos restos a pagar e contas
com função precípua de controle. Contabilização dos Principais Fatos
Contábeis: Previsão de Receita, Fixação de Despesa, Descentraliza-
ção de Crédito, Liberação Financeira, Realização de Receita e Des-
pesa. Balancete: características, conteúdo e forma. Demonstrações
Contábeis: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patri-
monial e Demonstração das Variações Patrimoniais de acordo com a
Lei nº 4.320/64.

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO

Processo e etapas de intervenção do governo na economia brasileira.
Planejamento e Orçamento na Constituição de 1988: Plano Plurianual,
Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Orçamento
público: conceitos e elementos básicos do orçamento público, orça-
mento tradicional, orçamento de base zero, orçamento de desempe-
nho, orçamento-programa, ciclo orçamentário, exercício financeiro,
princípios orçamentários, créditos adicionais. Objetivos da política or-
çamentária. Classificação, conceituação e estágios da receita orça-
mentária, dívida ativa. Classificação, conceituação e estágios da des-
pesa orçamentária, restos a pagar. Despesas de exercício anteriores,
Dívida Pública. Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal: princípios,
objetivos, efeitos no planejamento e no processo orçamentário; Recei-
ta Corrente Líquida; limites para despesas de pessoal; Dívida e en-
dividamento: limites para dívida e das operações de créditos, recon-
dução aos limites; regra de ouro; mecanismos de transparência e con-
trole fiscal: Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório
de Gestão Fiscal.


