
Estado de Goias
Procuradoria-Geral do Estado

QUINTO PROCESSO SELETIVO PUBLICO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES DO
ENSINO SUPERIOR NO PROGRAMA DE ESTAGIO DA PROCURADORIA-GERAL DO

ESTADO DE GOIAS

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE GOIAS, Dr. Alexandre Eduardo Felipe Tocantins,
no use de suas atribuicOes conferidas pela Lei Complementar Estadual n. 58/2006, toma pAblica a
abertura do processo seletivo para ingresso de estudantes do ensino superior no programa de estagio
da Procuradoria-Geral do Estado de Goias, mediante as condicties estabelecidas neste Edital.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO-ES 0 DE GOIAS, em Goiania-GO, aos 1° de
novembro de 2012.	 /

Alexandre	 o Felipe Tocantins
PROCURADOR-GE'	 ESTADO DE GOIAS

7r4;

1 DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1 0 processo de selecao pitblica para estagiario da Procuradoria-Geral do Estado de Goias (PGE)
sera regido por este Edital e executado pelo Centro de Estudos Juridicos da Procuradoria-Geral do
Estado de Goias (CEJUR), com auxilio da Comissao de Selecao Pfiblica para estagiario da
Procuradoria-Geral do Estado de Goias, nos termos do art. 31, I, da Lei Complementar estndual n.°
58/2006 e da Instrucao Normativa n.° 2/2009 da Procuradoria-Geral do Estado de Goias.
1.2 0 processo de selecao pOblica visa a concessao de estagio no ambito da Procuradoria-Geral do
Estado de Goias a alunos do curso de Direito regularmente matriculados em instituicties de ensino
reconhecidas pelo Ministdrio da Educacao, bem como daqueles que, ja tendo colado grau no curso
de Bacharel em Direito, voltaram a condicao de estudante por encontrarem-se matriculados em
cursos de pOs graduacao lato e estrito senso, enquanto permanecerem nessa condicao.
1.3 0 estagio na'o cria vinculo empregaticio e o tempo de estagio nao contara como tempo de
servico
1.4 0 estagiario recebera bolsa de estagio composta por auxilio-financeiro, no valor de R$ 550,00
(quinhentos e cinquenta reais), por auxilio-transporte, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco
reais), correspondente a 10% (dez por cento) do valor do auxilio-financeiro e seguro contra
acidentes pessoais contratado em beneficio do estagiario.
1.5 0 estagiario tera direito a urn recesso de 30 (Uinta) dias, sem prejuizo do pagamento da bolsa,
quando o period() de estagio for igual ou superior a urn ano, sendo concedido proporcionalmente
nos casos do contrato de estagio ter durac'äo inferior a urn ano.
1.6 A jornada de estagio 6 de 4 (quatro) horas diarias e 20 (vinte) horas semanais, distribuidas de
segunda a sexta-feira, das 8:00 h as 18:00 h, considerados dois periodos possiveis de estagio: o
periodo matutino das 8:00 h as 12:00 h e o periodo vespertino das 14:00 h as 18:00 h.
1.7 Serao oferecidas 70 (setenta) vagas para atuacao na cidade de Goiania, ou nas Procuradorias
Regionais da PGE-GO, caso exista demanda e interesse do aprovado, e mais 70 vagas de aprovados
destinadas a urn cadastro de reserva.
1.8 0 estagio tern a duracao de, no minim, 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado, se houver
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interesse das partes, ate o limite maxim° de 2 (dois) anos.
1.9 Nao 6 vedada a ocupacao simultanea, por urn finico estudante estagiario da Administracao
Direta Estadual, de mais de tuna vaga de estagio desde que nao ultrapassada a jorna.da maxima legal
6 (seis) horas diarias e 30 (trinta) horas semanais.
1.10 A contratacao de estagiarios sera feita apOs a conclusio do processo seletivo, mediante
assinatura do Termo de Compromisso de Estagio a ser celebrado entre o educando ou seu
representante ou assistente legal, a instituicao de ensino e a Procuradoria-Geral do Estado de Goias.
1.11 E vedada a contratacao de estagiario:
1.11.1 que possuir vinculo profissional ou de estagio corn advogado ou sociedade de advogados que
atuarem em processos contra a Administracao Estadual;
1.11.2 que for titular de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal;
1.11.3 que for ocupante de cargo, de emprego ou de funcao vinculados a Orgaos ou entidades da
administracao pfiblica direta ou indireta de qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municipios;
1.11.4 que for militar da Uniao, dos Estados ou do Distrito Federal;
1.11.5 para servir como subordinado a servidor que the seja cOnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afmidade, ate o terceiro grau, inclusive.
1.12 0 estudante, no ato da assinatura do Termo de Compromisso de Estagio, deverd firmar
declaracao de que nao possui nenhum dos vinculos vedados pelos itens 1.11.1 a 1.11.4 deste edital.
Devera, ainda, declarar se possui algum parentesco corn servidor da Procuradoria-Geral do Estado
de Goias, nos termos do item 1.11.5.
1.13 Nao havers cobranca de taxa de inscricao.
1.14 A inscricao do candidato implicara o conhecimento e a tacita aceitaceao das normas e condicOes
estabelecidas no presente edital.

2 — DAS INSCRIOES

2.1 Somente poderao participar do programa de estagio de que trata este edital, os estudantes que
estejam cursando, no minimo, o quinto periodo do curso de Direito, bem como daqueles que, ja
tendo colado grau no curso de Bacharel em Direito, voltaram a condicao de estudante por
encontrarem-se matriculados em cursos de pOs graduacao lato e estrito senso, enquanto
permanecerem nessa condicao.
2.2 Nao serao aceitas inscricOes nem poderao participar do programa de estagio de que trata este
edital os estudantes que estejam cursando o ultimo semestre do curso de Direito, a menos que,
quando da sua contratacao, encontrem-se na condicao descrita na parte final do subitem anterior.
2.3 Os candidatos devem estar matriculados em instituicOes de ensino reconhecidas pelo Ministerio
da Educacao.
2.4 As inscricOes preliminares serao realizadas das 9:00 h do dia 8/11/2012 as 09:00 h do dia
30/11/2012, pela internet, no endereco eletrOnico <www.pge.go.gov.br>.
2.5 Depois de inscrito preliminarmente nos moldes do item 2.4, o pr6prio interessado, ou seu
procurador, devera apresentar cOpia de seu documento de identidade e o seu histOrico escolar ou
extrato academico atualizado (coin indicacao da media obtida nas disciplinas ja cursadas ate a
data da inscricao) no Centro de Estudos Juridicos — CEJUR (Sala 106) da Procuradoria-Geral do
Estado, localizado na Praca Pedro Ludovico Teixeira, N° 3, nesta Capital, entre os dias 03/12/2012
a 07/12/2012 de 09h0Omim as 12h0Omim, e das 14h0Omim its 17h3Omim, sendo que o
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desatendimento dessa medida implicara a desconsideracao da inscricao efetuada via internet.
2.6 As informacOes prestadas na solicitacAo de inscricAo serAo de inteira responsabilidade do
candidato, dispondo a Comissäo de SelecAo da prerrogativa de excluir da selecAo pAblica quem nao
preencher o pedido de forma completa e correta.
2.7 A lista dos candidatos que tiverem suas inscricOes deferidas sera publicada no endereco
eletrOnico da Procuradoria Geral do Estado de Goias: <www.pge.go.gov.br>.

3 DAS VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA

3.1 Aos estudantes portadores de deficiencia ficam reservadas 10% (dez por cento) das vagas, nos
termos da Lei Federal n.° 11.788/2008, da Lei estadual n. 14.715/2004 e da InstrucAo Normativa n°
02/2009.
3.2 As pessoas de que tratam o subitem anterior sAo aquelas definidas como portadores de
deficiencia no Decreto Federal n.° 5.296, de 2/12/2004.
3.3 sao reservadas aos candidatos portadores de deficiencia 7 (sete) das 70 (setenta) vagas
estabelecidas e 7 (sete) das 70 (setenta) vagas de aprovados destinadas ao cadastro de reserva.
3.4 Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato clever& no ato da inscricao via internet,
declarar-se portador de necessidade especial e encaminhar, ate as 17:30 h do dia 07/11/2012, ao
Centro de Estudos Juridicos da Procuradoria-Geral do Estado, localizado na Praca Dr. Pedro
Ludovico Teixeira, N. 03, Centro, Goidnia-GO, laudo medico original ou cepia autenticada,
emitido nos Ultimos doze meses, atestando a especie e o grau ou nivel da deficiencia, corn expressa
referencia ao cOdigo correspondente da Classificacao Internacional de Doencas (CID-10), bem
como a causa provavel da deficiencia.
3.5 0 candidato que se declarar portador de necessidade especial fica dispensado da exigencia
prevista no item 2.5.
3.6 0 candidato portador de deficiencia podera requerer atendimento especial, no ato da inscricdo,
para o dia de realizacAo das provas, indicando as condicOes de que necessita para a sua realizacAo,
conforme previsto no artigo 40, §§ 1.° e 2.°, do Decreto n.° 3.298/1999 e suas alteracties.
3.7 A solicitacão de atendimento diferenciado sera acolhida obedecendo a criterios de viabilidade e
de razoabilidade e sera comunicada ao candidato quando da divulgaclo da relacAo de inscricOes
deferidas.
3.8 Os candidatos portadores de necessidades especiais deverdo comparecer, se solicitados, a pericia
medica designada pela ComissAo de SelecAo.
3.9 A reprovacão ou o nab comparecimento a pericia medica implicara a perda do direito as vagas
reservadas aos candidatos em tais condicaes.
3.10 0 candidato portador de necessidade especial reprovado na pericia medica, caso seja aprovado
no concurso, figurara na lista geral de classificacAo.
3.11 As vagas definidas no item 3.4 que não forem providas sera) preenchidas pelos demais
candidatos porventura aprovados, segundo a ordem de classificacao.

4 DAS PROVAS E DA AVALIACÃO

4.1 0 processo de selecAo de estagiario tern duas etapas: a primeira etapa consistira na aplicacAo de
uma prova objetiva e a segunda etapa na aplicacao de uma prova discursiva.
4.2 A prova objetiva contera cinqUenta questOes de milltipla escolha. Sera° quatro alternativas por
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questAo, sento tits alternativas incorretas e uma altemativa correta, valendo cada questa° urn (1,0)
ponto, de forma que, nessa parte, sett° atribuidas aos candidatos notas na escala de zero (0,0) a
cinqiienta pontos (50,0).
4.3 Sera° considerados reprovados aqueles candidatos que obtiverem nota inferior a cinqiienta por
cento (50%) do total das questdes vedidas da prova objetiva.
4.4 A prova subjetiva conterd uma questa() discursiva, versando sobre qualquer das materias
constantes do programa anexo a este Edital, sendo atribuidas aos candidatos notas na escala de zero
(0,0) a cinqUenta pontos (50,0).
4.5 SerAo considerados reprovados aqueles candidatos que obtiverem nota inferior a vinte e cinco
(25) pontos na prova discursiva.
4.6 Na correcao da prova subjetiva, sera° analisados o raciocinio juridico, a fundamentacao, a
capacidade de interpretacao e a cone* gramatical.
4.7 Somente sera° corrigidas as provas discursivas dos candidatos que forem aprovados na prova
objetiva ate o limite de trés vezes o 'timer° total de vagas, computando-se, inclusive, as vagas
destinadas ao cadastro de reserva, segundo a ordem de classificacAo obtida na prova objetiva,
incluidos os que empatarem corn a mesma nota do ponto de corte.
4.8 E vedada qualquer especie de consulta, bem como o ingresso na sala de prova de candidato
portando material impresso e aparelhos eletrOnicos de comunicacAo e/ou receptores de mensagens.
4.9 Durante a realizacg° da prova é proibida a comunicacao entre os candidatos, assim como eles
nä° poderao afastar-se do recinto, salvo corn prdvia autorizacdo e acompanhamento de fiscal do
corpo da selecão, sob pena de eliminacdo do certame.
4.10 Eventuais erros materiais nas provas sell° corrigidos ex officio pela Comissao de Seleeao.
4.11 A nota final de cada candidato sera obtida pela soma da nota obtida na sua prova objetiva corn
a nota obtida na sua prova discursiva.

5 LOCAL, DATA, HORARIO E DURACÃO DAS PROVAS

5.1 As provas seri° realizadas na cidade de Goiinia, Goiis, na Faculdade ESUP, localizada na
Av. Antonio Fidelis, N. 515, Parque AmazOnia, sendo que a confirmacâo desse local dar-se-a
no site <www.pge.go.gov.br> na semana que anteceder o dia de realizagio das provas.
5.2 As provas serio realizadas no dia 16 de dezembro de 2012 (domingo), tendo inicio is
14h3Omin, corn duracio de 4 (quatro) horas, sendo que a confirmacio desse dia e horirio dar-
se-i no site <www.pge.go.gov.br> na semana que anteceder o dia de realizacio das provas.
5.3 0 candidato devera comparecer ao local designado para a realizacao das provas corn, no
minimo, trinta minutos de antecedencia do horario fixado para seu inicio, munido de caneta 
esferografica transparente, exclusivamente de tinta PRETA, comprovante de inscricao e original
da Cedula Oficial de Identidade ou de Carteira expedida por Orgao ou Conselho de Classe, que
tenha forca de documento de identificacão e que contenha foto.
5.4 Ng° sera admitido o ingresso de candidato no local de realizacao das provas al:6s o horario
fixado para seu inicio e serAo eliminados os que nAo comparecerem as provas.
5.5 Somente sera° permitidas marcacOes na folha de respostas feitas pelo prOprio candidato, vedada
qualquer colaboracao ou participacâo de terceiros, exceto no caso de prova para estagiario portador
de necessidades especiais.
5.6 QuestCies nAo respondidas, ou corn duas ou mais alternativas assinaladas e/ou rasuradas, serdo
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desconsideradas.
5.7 Ao terminar a prova o candidato, obrigatoriamente, entregara ao fiscal de sala o calla° e a Folha
de Respostas, sendo que poderd levar o Caderno de quest:des somente apOs duas horas do inicio da
prova.
5.8 0 gabarito das provas objetivas sera publicado no endereco eletrOnico da PGE
<www pge. go. gov. br>.
5.9 Cabera recurso das questiies objetivas e da questa() discursiva, dirigido a comissão avaliadora,
no prazo de 2 (dois) dias itteis, a contar da divulgacao do gabarito, devendo o recurs() indicar, no
caso da prova objetiva, a questa° e a alternativa que entende ser valida, e no caso da prova
discursiva deve o recurso ser fundamentado com a indicaca'o das razOes pelas quais entende ser
procedente seu pedido de revisao de nota.
5.10 Caso haja empate entre candidatos, tern preferencia o candidato que, na seguinte ordem,
obtiver:
5.10.1 a maior nota na prova discursiva;
5.10.2 a maior nota na prova objetiva;
5.10.3 melhor avaliacao do histOrico escolar, levando-se em consideracão a media obtida nas
disciplinas ja cursadas ate a data da inscrick);
5.10.4 maior idade.

6 DOS RESULTADOS

6.1 A listagem final sO contemplard os candidatos aprovados, emitida em ordem decrescente de
classificacao segundo sua nota final e os criterios do subitem 5.10, e sera afixada na sede da
Procuradoria Geral do Estado de Goias e divulgada no endereco eletrOnico <www.pge.go.gov.br>.
6.2 Caberd recurso da lista a que se refere o item anterior no prazo de 2 (dois) dias Oteis, nos termos
do item 5.9.
6.3 0 resultado final do concurso, apOs o julgamento dos eventuais recursos, sera afixado na sede
da PGE/GO e divulgado no endereco eletrOnico <www.pge.go.gov.br >.
6.4 0 resultado final da selecao sera homologado pelo Procurador-Geral do Estado de Goias e
publicado no endereco eletrOnico <www.pge.go.gov.br >.

7 DA COMISSAO DE SELECAO PfJBLICA

7.1 A comissão de selecao pitblica para concessao de estagio no Ambito da Procuradoria Geral do
Estado de Goias, instituida por meio da Portaria n° 138/2012-GAB do Procurador-Geral do Estado
de Goias, ja afixada na sede da Procuradoria- Geral do Estado, organizard o presente certame.

8 DA CONVOCACAO

8.1 Os candidatos habilitados no processo de selecao serao convocados pelo endereco eletrOnico da
PGE para firmarem o termo de compromisso de estagio.
8.2 Os candidatos habilitados em ordem classificatOria final excedente ao 'timer° de vagas



Estado de Gohis
Procuradoria-Geral do Estado

oferecidas neste edital comporao, no period° de validade do processo seletivo, cadastro de reserva
para posterior aproveitamento na hipOtese de surgimento de novas vagas.
8.3 0 candidato habilitado, chamado para assumir a funcao, que nao comparecer na data indicada,
passara a figurar em Ultimo lugar na lista de classificacao do concurso.
8.4 0 presente processo seletivo tera validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por mais
12 (doze) meses, a criterio do Procurador-Geral do Estado de Goias.
8.5 Perdera definitivamente a vaga em favor do prOximo colocado na lista final de classificados,
sendo definitivamente eliminado do certame, o candidato que, embora habilitado no processo de
seleceio, na data de sua convocacao para o estagio:
8.5.1 houver concluido o curso universitario, excetuados aqueles que, ja tendo colado grau no curso
de Bacharel em Direito, voltaram a condicao de estudante por encontrarem-se matriculados em
cursos de pOs graduacao lato e estrito senso, enquanto permanecerem nessa condicao.
8.5.2 estiver corn a matricula universitaria ou em curso de pOs graduacao trancada.

9- DAS DISPOSICOES FINAIS

9.1 0 acompanhamento de todas as publicacees referentes ao presente processo de selecao no
endereco eletrOnico <www.pge.go.gov.br> é de inteira responsabilidade do candidato.
9.2 A aprovacao no processo seletivo gera para o candidato apenas expectativa de ser convocado
para preencher a vaga de estagio.
9.3 Os candidatos aprovados que nao se classificarem para as vagas previstas neste edital,
comporao o cadastro de reserva.
9.4 Sera eliminado pela comissao de selecao o candidato que nap observar qualquer das regras deste
edital.
9.5 As informaceies prestadas pelos candidatos sap de sua inteira responsabilidade.
9.6 Nao participara como agente administrativo ou membro da comissao de selecao quem tiver
parentesco, ate o terceiro grau, inclusive, em linha reta ou colateral, consangainea ou afim, corn
qualquer candidato.
9.7 Os casos omissos serao resolvidos pela comissao de selecao, que podera rever seus prOprios
atos, de officio ou por solicitacao do interessado, no pr o de quarenta e oito horas.

Goiania, 1°, de nov bro de 12.

Alexan•do Felipe Tocantins
PROCURADOR-G	 DO ESTADO DE GOIAS

Ricardo Mattel Santana
aterreitakkleed do Estado

PGE/G0

CONTEUDO PROGRAMATICO

DIREITO CONSTITUCIONAL
1. Direito Constitucional: conceito, objeto, origem, formacao, conteialo e fontes. 2. Constituicao:
classificac'do, concepcties, forca normativa. 3. Normas constitucionais: natureza, classificacao,
caracteristicas, principios e regras de direito, aplicacao da Consfituicao no tempo e no espaco,
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efickia das normas constitucionais. 4. Hermeneutica e Interpretacao constitucional, metodos e
conceitos, principios especificos. 5. Poder constituinte origincirio e derivado: caracterizacao,
exercicio, limites. 6. Controle de constitucionalidade: supremacia da Constituicao Federal,
inconstitucionalidade, recepcao, controle difuso de constitucionalidade, o controle abstrato de
constitucionalidade. 7. Organizacao politico-administrativa da Repirbilea Federativa do Brasil:
Uniao, Estados, Municipios, Distrito Federal e TerritOrios. 8. Organizacao administrativa do Estado:
Administracao Publics, principios constitucionais da Administracao PUblica. 9. Organizacao
funcional do Estado: principio da separacao dos poderes, funcOes tipicas e atipicas de cada poder.
10. Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciario. 11. FuncOes essenciais a Justica:
Ministerio Pithlico, Advocacia da Uniao, Procuradores dos Estados, Defensoria Pablica e
Advocacia. 12. Direitos e garantias fundamentais: conceito, evolucao, estrutura, caracteristicas,
funcO'es, titularidade, destinatdrios, especies, colisao e ponderacao de valores. LimitacOes dos
direitos fundamentais.

DIREITO ADMINISTRATIVO
1. Direito Administrativo. Principios informativos. 2. Administracao Pdblica. Principios
constitucionais. Estrutura administrativa. Do administrador. 0 use e abuso do poder. 3. Poderes
administrativos. Poder vinculado e discricionkio. Poder de policia. Poder regulamentar. Poder
hierarquico. Poder disciplinar. 4. Ato administrativo. NocOes gerais. Especies. Elementos. Validade.
Revogacao e anulacao. Controle jurisdicional. V. Contrato administrativo. NocOes gerais.
Elementos. Especies. Requisitos de validade. Licitacao. Modalidades. Nulidade. Rescisao.
Reajustamento. Convenios e cons6rcios. 6. Servico Pithlico. Nogoes gerais. Formas de execucao.
Concessào, permissao e autorizacao. Reversibilidade dos bens da concessao. 7. Organizacao
administrativa. Nocees gerais. Administracao direta e indireta, centralizada e descentralizada.
Agencias Pirblicas. Autarquias, Fundacbes, Sociedade de Economia Mista e Empresas Priblicas. 8.
Bens pUblicos. NogOes gerais. Especies. Terras devolutas. 9. Desapropriacao. NogOes gerais.
Fundamentos. Objeto. Beneficiario. Desapropriacao indireta, parcial, por zona. Direito de extensao.
Procedimento administrativo. Efeitos. Indenizacao e seu pagamento. Retrocessao.
10.Responsabilidade Civil do Estado. Evolucao doutrinAria. Responsabilidade objetiva. Caso
fortuito e forca major. Fato do principe. Fato da Administracao. Reparacao do dano. A acao de
indenizacao. Aca'o regressiva. 11. Servidores pUblicos. Classificacao. Cargos, empregos e funceles
priblicas. Classificacao dos cargos. Provimento: conceito e especies. Investidura. Nomeacao. Posse.
Exercicio. Reingresso. Vacancia. Concurso priblico. Actunulacao de cargos. Estagio probatOrio.
Estabilidade. Aposentadoria. PensOes. Sistema constitucional remuneratOrio dos servidores
pirblicos. Responsabilidade dos servidores: civil, penal e administrativa. Lei estadual n° 10.460/88
(Estatuto dos Funcionkios Pitblicos Civis do Estado de Goias e suas Autarquias).

DIREITO CIVIL
1. Parte Geral: Das pessoas. Dos direitos da personalidade. Das pessoas juridicas. Do domicilio. 2.
Dos Bens: Dos bens considerados em si mesmos. Dos bens reciprocamente considerados. Dos bens
pirblicos. 3. Dos fatos juridicos: Disposiceles gerais sobre os negOcios juridicos. 3.2 Da
representacao. Da condicao, do termo e do encargo. Dos defeitos do negOcio juridic°. Da invalidade
do negOcio juridico. Dos atos juridicos licitos. Dos atos ilicitos. Da prescricao e da decadencia. Da
prova. 4. Do Direito das Obrigactes: Da transmissao das obrigac'Oes. Do adimplemento e extincao
das obrigacties e suas modalidades (pagamento em consignacao, pagamento corn subrogacao,
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imputacAo do pagamento, dacão em pagamento, novacão, compensacão, confuslo, remissAo das
dividas). Do inadimplemento das obrigacks. Da mom. Das perdas e danos. Dos juros legais. Da
cldusula penal. 5. Dos Contratos em geral: Disposicees gerais. Da formacAo dos contratos. Dos
vicios redibitOrios e da eviccão. Da extincAo do contrato. Da cliusula resolutiva. Da excecào do
contrato não cumprido.6.Da Responsabilidade Civil. 7. Da Posse: 7.1 ClassificacAo. 7.2 AquisicAo
da posse. 7.3 Efeitos da posse. 7.4 Perda da posse. 8. Da Propriedade: DisposicOes preliminares.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
1. Direito Processual: definicAo, finalidade, princfpios. Normas processuais: natureza, fontes,
interpretacAo, no tempo e no espaco, classificacAo. 2. Jurisdiclo: definicAo, principios,
caracteristicas, garantias, divisAo, especies. 3. Tutela jurisdicional: tutelas de urgencia, tutela
antecipada, tutela inibitOria, tutela relativa aos deveres de fazer e nAo fazer, tutela dos direitos
difusos, coletivos e individuais homogeneos. 4.0rganizacAo judiciaria: OrgAos do Poder Judiciario,
funcOes, organizacAo judiciaria do Estado de Goias. 5. FuncOes essenciais a Justica: Ministerio
Palle°, Advocacia PnbLica, Advocacia, Defensorialica: funcOes, garantias, poderes, deveres,
responsabilidade, organizacAo, formas de atuacAo no processo. 6. Acao: teorias sobre o direito de
NA°, natureza juridica, definicAo, elementos identificadores, classificacào, exercicio do direito de
NA°, condicOes, cumulacA•. ° de pretenseies, concurso de aceies, objeto litigioso. 7. Processo: teorias
sobre o processo, natureza juridica, definicao, classificacdo, principios, pressupostos.
Procedimentos ordinario, sumario e especiais, formacAo, suspensao e extincAo. Processo eletrOnico.
8.Competencia: definicAo, classificacão, criterios para determinacAo, prevencão, conexao e
continencia de causas, conflito de competencia, meios de declaracao de incompetencia. 9. Sujeitos
do processo: juiz: poderes, deveres, responsabilidade, impedimentos, suspeicAo; panes: definicao,
principios, legitimacAo no processo civil e no processo coletivo, capacidade processual,
representacAo processual, sucessão e substituicao processual, deveres, responsabilidade por dano
processual, litisconsOrcio. 10. Intervenientes no processo: assistencia, intervencAo de terceiros. 11.
Atos processuais: definicAo, classificacAo, tempo, lugar, forma, existencia, validade, eflcacia,
comunicacOes, cumprimento, prazos processuais, preclusao, nulidades. 12.PeticAo inicial: definiclo,
requisitos, emenda, cumulacao de pedidos, preceito cominatOrio. 13. Resposta: contestacAo,
excecOes, reconvencao. 14. Providencias preliminares, julgamento conforme o estado do processo,
julgamento antecipado da lide, revelia, audiencia preliminar, decisão saneadora. 15. Prova:
definicAo, objeto, principios, classificacào, sistemas de avaliacAo, contend°, onus, momento,
espdcies, fatos que independem de prova, poder probatOrio do juiz, prova emprestada, prova lfcita e
ilicita, instrucAo probatOria e audiencia de instrucão e julgamento. 16.Sentenca: definicão, funcdo,
classificacão, requisitos, publicacão, efeitos, vicios. 17. Coisa julgada: definicao, natureza juridica,
material e formal, limites objetivos e subjetivos. 18. Recursos: deflnicAo, principios, classificacAo e
tipologia, natureza juridica, atos processuais e situacOes que a eles se sujeitam prazos; recursos
ordinarios e excepcionais: legitimidade, desistencia e renfincia, procedimentos, juizo de
admissibilidade e seus requisitos, jufzo de merit°, efeitos dos recursos, tutela antecipada recursal.
19. Reexame necessario: natureza juridica, efeitos, hipOteses de cabimento e de dispensa,
procedimento. 20. ExecucAo: titulos executivos, classificacAo, requisitos, especies, competencia,
responsabilidade patrimonial, suspensAo e extincAo, penhora e avaIiacAo, embargos do devedor, fase
expropriatOria. 21. Procedimentos especiais: aceies possessOrias, aclo de usucapiAo, acAo monitOna.
22. A Fazenda Pnblica em Juizo: definicAo, capacidade postulatOria, representacao judicial dos
Entes Federados, prerrogativas processuais e o principio da isonomia, prazos, classificacäo;
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hipOteses de aplicabilidade do art. 188 e sua relacao corn o art. 191 do CPC; prescricio em favor da
Fazenda Pithlica: citaedo da Fazenda PAblica e suas possiveis atitudes, revelia e seus efeitos;
despesas, honothrios, depOsitos judiciais, custas, multas; intervened() anOmala: ambiente legal,
natureza juridica, competéncia, recorribilidade; concessdo de medidas liminares, cautelares e
antecipaedo de tutela generica e especifica em desfavor da Fazenda 	 execuedo em desfavor
da Fazenda	 prazo, resposta e requisitos; suspensdo de liminar, de seguranea e de tutela
antecipada. 23. AeOes constitucionais. Mandado de seguranea. Mandado de seguranea coletivo.
Mandado de injunedo. Aedo popular. Aedo civil piiblica. AeAo de desapropriaedo.

DIREITO TRIBUTARIO
1. Sistema TributArio Nacional (arts. 145 a 151, da CF). 2. Definieäo de tributo (art. 3°, do CM). 3.
Especies tributirias (arts. 145, 148 e 149, da CF). 4. Aplicaedo e interpretaedo da legislaedo
tributaria (ats. 105 a 112 do CM). 5. Constituiedo do credit° tributhrio; especies de lancamento
(arts. 142 a 150, do CTN). 6.Responsabilidade (arts. 128 a 138 do CTN). 7. Suspensdo da
exigibilidade do cre,dito tributirio (arts. 151, do CTN). 8. Extinedo do credit° tributkirio (art. 156, do
CM). 9. Exclusao do credit° tributário (art. 175, do CTN). 10. Impostos estaduais (arts. 155, da
CF). 11. Execueäo Fiscal (Lei n° 6.830/80).

DIREITO DO TRABALHO
1. Definiedo e fontes do Direito do trabalho. 2. 0 conceito de contrato individual de trabalho. 3.
Distilled° entre relaedo de emprego e relaedo de trabalho. 4. Sujeitos do contrato individual de
trabalho: empregado e empregador. 5. Terceirizaed'o: licita e ilicita, responsabilidade subsidiaria. 6.
Contrato individual de trabalho: duraedo, nulidade, prescriedo, decadencia. 7. Identificaedo
profissional: CTPS e registro de empregados. 8. Duraclo do trabalho: noeOes gerais, jornada,
intervalos. 9. Retribuiedo do trabalho: remuneraedo, salario, caracteristicas, formas de pagamento.

Salario minimo 11. Piso salarial. 12. Proteedo do salario: irredutibilidade, isonomia e
equiparaedo salarial. 13. Componentes da remuneractio: gratificaeOes, gratificaedo de natal. 14.
Retribuicao indenizatOria do salario: adicional de horas extras. 15.Adicional noturno, adicional de
insalubridade, adicional de periculosidade. 16. Ferias. 17.Garantia do emprego e do tempo de
servieo: estabilidade, indenizaedo, FGTS. 18.Extinedo do contrato individual de trabalho: efeitos da
cessaedo, justa causa do empregado e do empregador. 19. Aviso previo.

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
1. Conceito. 2. Fontes. 3. Principios gerais de direito Processual e peculiares do Direito Processual
do Trabalho. 4. Interpretacão. 5. Organizaedo e funcionamento da Justica do Trabalho: &gabs da
Justica do Trabalho. 6. Das Varas do Trabalho. 7.Composicao e organizaedo do Tribunal Regional
do Trabalho e do Tribunal superior do Trabalho. 8. Jurisdiedo e competencia da Justica do Trabalho:
conceitos. Espócies de competencia. 9. Competencia absoluta e relativa. 10. Competencia material.

Tipos de procedimentos. 12. Processo informatizado. 13. 0 processo de dissidio individual: atos
processuais. 14. Termos. 15. Prazos. 16. Nulidades. 17.Partes e Procuradores. 18. Assistencia. 19.
Representaedo. 20. Substituieâo processual. 21.Jus postulandi. 22. Fase postulatOria: peticAo inicial.
23. Audiencia de instrueao e julgamento. 24. Conciliaedo. 25. Resposta do reclamado. 26.
Contestaedo. 27.ExceeOes. 28. Reconvened°. 29. Fase probatOria: onus da prova. 30. Depoimento
pessoal e testemunhal. 31. Prova documental e pericial. 32. Fase decisOria. 33.Sentenea: estrutura e
requisitos. 34. Custas e emolumentos. 35. Coisa julgada. 36.Recursos trabalhistas: conceito, tipos,
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pressupostos e efeitos. 37. Processo de execucAo trabalhista: conceito. 38. ExecucAo provisOria e
definitiva. 39. Execucdo contra a Fazenda Pfibfica. 40. LiquidacAo de sentenca. 41. Impugnactio ao
cAlculo
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