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DESCRIÇÃO ESPECÍFICA:
1 Executar atividades de pesquisa, organização e armazenamento de legislação, jurisprudência e dou-
trina;
2 instruir procedimentos administrativos e elaborar relatórios, informações, atos e documentos internos
e externos e outros instrumentos de suporte gerencial, de acordo com a área de atuação;
3 proceder à requisição, à substituição e ao controle de bens materiais e patrimoniais;
4 executar atividades relacionadas com o planejamento operacional e à execução de projetos, programas
e planos de ação;
5 acompanhar as matérias sob sua responsabilidade, propor alternativas e promover ações para o alcance
dos objetivos da organização;
6 promover o atendimento aos clientes internos e externos;
7 acompanhar a publicação da legislação relacionada com sua área de atuação e organizá-la sis-
tematicamente;
8 executar as suas atividades de forma integrada com as das demais unidades da Secretaria do Tribunal,
contribuindo para o desenvolvimento das equipes de trabalho;
9 operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados, na execução de suas
atividades; e
10 executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito de suas atri-
buições.

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
A) Para o cargo de ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA:
Conhecimentos Básicos (25 questões):
1 - LÍNGUA PORTUGUESA (15 questões):
Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação de Sílabas. Classes de palavras: substantivo, adjetivo,
verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral e pronomes. Pronomes: colocação, uso, formas
pronominais de tratamento. Flexão nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Emprego de
tempos e modos. Vozes do verbo. Regência nominal e verbal. Ocorrência de crase. Estrutura do
vocábulo: radicais e afixos. Formação de palavras: composição e derivação. Termos da oração. Tipos de
sujeito. Estrutura do período: coordenação e subordinação. Sinônimos, antônimos e homônimos. In-
terpretação de textos.
2 - NOÇÕES DE INFORMÁTICA (5 questões):
Conceitos básicos. Operação básica de microcomputadores e periféricos. Noções do ambiente Windows.
Editor de texto Word, planilha eletrônica Excel. Conceitos de Internet e Intranet. Internet Explorer.
Correio eletrônico. Cópias de segurança (backup). Conceito, manipulação (copiar, mover, apagar, re-
nomear) e organização de arquivos (pastas/diretórios/compactação). Conceitos de sistemas antivírus.
3 - RACIOCÍNIO LÓGICO (5 questões):
Problemas com sistemas de medidas: medidas de tempo; sistema decimal de medidas; sistema monetário
brasileiro. Raciocínio lógico-matemático: estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares,
objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições
usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações
por meio de: raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de
conceitos, discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de
hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Lógica sentencial (ou proposicional):
proposições simbólicas (fórmulas) usando os conectivos e, ou, não, implica; tradução de proposições da
linguagem natural para a forma simbólica; fórmulas e suas tabelas-verdade; equivalências lógicas; Leis
de De Morgan; argumentos válidos e inválidos; contradições.
Conhecimentos Específicos (50 questões):
4 - DIREITO CONSTITUCIONAL (8 questões):
Constituição Federal de 1988 e alterações posteriores: conceito, objeto e classificação; supremacia da
Constituição; aplicabilidade das normas constitucionais; interpretação das normas constitucionais. Con-
trole de constitucionalidade. Princípios fundamentais. Direitos e garantias fundamentais: direitos e
deveres individuais e coletivos; nacionalidade; direitos políticos; partidos políticos. Administração Pú-
blica: disposições gerais; servidores públicos. Organização dos poderes: Poderes Legislativo e Executivo.
Poder Judiciário: disposições gerais; Supremo Tribunal Federal; Tribunal Superior Eleitoral, Tribunais
Regionais Eleitorais e Juízes Eleitorais. Funções essenciais à Justiça: Ministério Público; Advocacia
Pública; Advocacia e Defensoria Pública. Mandado de segurança.
5 - DIREITO ELEITORAL (15 questões):
Código Eleitoral (Lei n. 4.737, de 15.7.1965, e alterações posteriores): Introdução: o dever eleitoral
(voto); sanções ao inadimplemento; isenção, justificação pelo não comparecimento à eleição. Órgãos da
Justiça Eleitoral: Tribunal Superior Eleitoral, Tribunais Regionais Eleitorais, Juízes Eleitorais e Juntas
Eleitorais: composição, competências e atribuições. Alistamento eleitoral: qualificação e inscrição, can-
celamento e exclusão. Eleições: sistema eleitoral; representação proporcional. Seções Eleitorais. Mesas
Receptoras. Da polícia dos trabalhos eleitorais. Diplomas. Nulidades da votação. Garantias eleitorais.
Recursos. Disposições penais: disposições preliminares; crimes eleitorais; processo das infrações. Ele-
gibilidade: conceito e condições. Inelegibilidade: conceito; fatos geradores de inelegibilidade: Lei Com-
plementar n. 64, de 18.5.1990, e alterações posteriores. Eleições: Lei n. 9.504, de 30.9.1997, e alterações
posteriores: Disposições Gerais. Coligações. Convenções para escolha de candidatos. Registro de can-
didatura. Arrecadação e aplicação de recursos das campanhas eleitorais. Prestação de contas das cam-
panhas eleitorais. Pesquisas e testes pré-eleitorais. Propaganda eleitoral em geral, propaganda na im-
prensa, no rádio e na televisão. Direito de resposta. Sistema eletrônico de votação e totalização dos
votos. Mesas receptoras. Fiscalização das eleições. Condutas vedadas aos agentes públicos em cam-
panhas eleitorais. Disposições Transitórias e Finais. Partidos Políticos: Lei n. 9.096, de 19.9.1995, e
alterações posteriores. Disposições preliminares. Criação e registro dos Partidos Políticos. Funcio-
namento parlamentar. Programa e estatuto. Filiação partidária; fidelidade e disciplina partidárias. Fusão,
incorporação e extinção. Prestação de contas. Fundo Partidário. Acesso gratuito ao rádio e a televisão.
Disposições Gerais. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo.

6 - DIREITO ADMINISTRATIVO (15 questões):
Administração pública: organização administrativa (administração direta e indireta, entidades paraes-
tatais). Agentes públicos. Princípios básicos da administração pública. Controle administrativo, le-
gislativo e judiciário. Poderes administrativos. Atos administrativos: conceito, requisitos, atributos,
classificação, espécies, revogação, anulação e invalidação. Improbidade administrativa (Lei n. 8.429, de
2.6.1992, e alterações posteriores). Licitação: conceito, finalidades, princípios, modalidades, obriga-
toriedade, dispensa, inexigibilidade, revogação, anulação e sanções, recursos administrativos. Contratos
administrativos: conceito, peculiaridades, interpretação, espécies, cláusulas necessárias, garantias, al-
teração, execução, inexecução e rescisão. Serviços públicos: conceito, classificação e requisitos. Serviço
público centralizado e descentralizado. Domínio Público: conceito, classificação e administração. Aqui-
sição de bens pela administração. Alienação, imprescritibilidade, impenhorabilidade e não oneração dos
bens públicos. Responsabilidade Civil da Administração. Processo administrativo na Administração
Pública Federal (Lei n. 9.784, de 29.1.1999, e alterações posteriores). Normas aplicáveis aos servidores
públicos federais: Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n. 8.112, de 11.12.1990,
e alterações posteriores); carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União (Lei n. 11.416, de
15.12.2006).
7 - DIREITO CIVIL (2 questões):
Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657, de 4.9.1942, e alterações posteriores,
com redação da ementa alterada para "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" pela Lei n.
12.376, de 30.12.2010): vigência da lei; aplicação da lei no tempo e no espaço; integração e in-
terpretação. Pessoas naturais e jurídicas: personalidade; capacidade; direitos de personalidade. Domicílio.
Fatos e atos jurídicos. Negócios jurídicos: requisitos; defeitos, modalidades, nulidade e anulabilidade.
Forma e prova dos atos jurídicos. Atos ilícitos. Abuso de direito. Responsabilidade civil. Caso fortuito
e força maior. Prescrição e decadência.
8 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL (3 questões):
Da jurisdição: conceito; modalidades; poderes; princípios e órgãos. Da ação: conceito; natureza jurídica;
condições; classificação. Competência: conceito; competência territorial; objetiva e funcional; modi-
ficação e conflito; conexão e continência. Processo e procedimento: natureza e princípios; formação;
suspensão e extinção; pressupostos processuais; tipos de procedimentos. Prazos: conceito; classificação;
princípios; contagem; preclusão. Sujeitos do processo: das partes e dos procuradores; do Juiz; do
Ministério Público e dos Auxiliares da Justiça. Atos processuais. Coisa julgada: conceito; limites
objetivos e subjetivos; coisa julgada formal e coisa julgada material. Recursos: conceito; fundamentos;
princípios; pressupostos de admissibilidade; efeitos. Execução fiscal: execução de multa eleitoral (com-
petência e procedimento).
9 - DIREITO PENAL (2 questões): Da aplicação da lei penal. Do Crime. Da imputabilidade penal. Do
concurso de pessoas. Das Penas: Das espécies de pena; Da cominação das penas; Dos efeitos da
condenação. Da Ação penal. Da extinção da punibilidade. Dos crimes contra a fé pública: Da falsidade
documental. Dos crimes contra a Administração Pública: Dos crimes praticados por funcionário público
contra a administração em geral; Dos crimes praticados por particular contra a administração em geral;
Dos crimes contra a administração da Justiça. Abuso de autoridade (Lei n. 4.898, de 9.12.1965, e
alterações posteriores).
10 - DIREITO PROCESSUAL PENAL (3 questões):
Princípios gerais: aplicação da lei processual no tempo, no espaço em relação às pessoas; sujeitos da
relação processual. Do Inquérito policial. Da ação penal. Da competência. Da prova: Do exame de corpo
de delito e das perícias em geral; Do interrogatório do acusado; Das testemunhas; Dos documentos; Da
busca e da apreensão. Do Juiz. Do Ministério Público. Do acusado e defensor, dos Assistentes e
Auxiliares da Justiça. Da prisão e da liberdade provisória. Das citações e intimações. Do habeas corpus.
Dos Juizados Especiais Criminais: Lei n. 9.099, de 26.9.1995, e alterações posteriores (Seção II "Da
Fase Preliminar" e Seção VI "Disposições Finais") e Lei n. 10.259, de 12.7.2001, e alterações pos-
teriores.
11 - REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA (2
questões): Resolução n. 7.357, de 17.12.2003, e alterações posteriores (artigos 1º a 51).
Questões Discursivas (2 questões): 1 (uma) questão sobre tópico constante da disciplina Direito Eleitoral
e 1 (uma) questão sobre tópico constante da disciplina Direito Administrativo, elencadas no conteúdo
programático de conhecimentos específicos para o cargo de Analista Judiciário - Área Judiciária.
B) Para o cargo de TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA:
Conhecimentos Básicos (25 questões):
1 - LÍNGUA PORTUGUESA (15 questões):
Ortografia. Sistema oficial vigente. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: estrutura
e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. Vozes do verbo.
Sintaxe: processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de estruturas. Con-
cordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos:
Variedade de textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações
literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e
expressões. Formação de palavras: composição e derivação.
2 - NOÇÕES DE INFORMÁTICA (4 questões):
Conceitos básicos. Operação básica de microcomputadores e periféricos. Noções do ambiente Windows.
Editor de texto Word, planilha eletrônica Excel. Conceitos de Internet e Intranet. Internet Explorer.
Correio eletrônico. Cópias de segurança (backup). Conceito, manipulação (copiar, mover, apagar, re-
nomear) e organização de arquivos (pastas/diretórios/compactação). Conceitos de sistemas antivírus.
3 - NOÇÕES DE ARQUIVOLOGIA (1 questão):
Técnicas de arquivamento: classificação, organização, arquivos correntes e protocolo. Arquivo: con-
ceitos.
4 - RACIOCÍNIO LÓGICO (5 questões):
Problemas com sistemas de medidas: medidas de tempo; sistema decimal de medidas; sistema monetário
brasileiro. Raciocínio lógico-matemático: estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares,
objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições
usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações
por meio de: raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de
conceitos, discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de
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