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Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão

.

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EDITAL No- 2, DE 26 DE ABRIL DE 2013
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 1/2013

CONCURSO PÚBLICO PARA ANALISTA EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Adminis-
tração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, no
uso da competência subdelegada pela Portaria SE/MP nº 221, de 15
de abril de 2009, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão, torna públicas as retificações no Edital nº 1/2013, de 19 de abril
de 2013, conforme abaixo:

1. Inclusão do subitem 1.3
1.3. O Anexo I - Conteúdos Programáticos descreve os con-

teúdos programáticos de cada disciplina.
2. Nova redação do subitem 2.4
2.4. Remuneração inicial: R$ 7.340,62 (sete mil, trezentos e

quarenta reais e sessenta e dois centavos), composta de R$ 1.990,22
(um mil, novecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) referente
ao vencimento básico; de R$ 1.990,40 (hum mil, novecentos e no-
venta reais e quarenta centavos) referente a 80 (oitenta) pontos da
Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder
Executivo -- GDPGPE, que após efetivada a primeira avaliação de
desempenho poderá atingir 100 (cem) pontos, conforme determina a
Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, Art. 7º A, § 9º; e de R$
3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais) referentes à Gratificação
Temporária do Sistema de Administração dos Recursos de Infor-
mação e Informática -- GSISP, de que trata a Lei nº 11.907, de 2 de
fevereiro de 2009, regulamentada pela Portaria GM/MP nº 89, de 23
de abril de 2009, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão.

3. Renumeração a partir do subitem 6.9 até o subitem 6.14
Os subitens do edital 6.9, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 6.9.4, 6.9.5,

6.9.6, 6.9.7, 6.10, 6.10.1, 6.10.1.1, 6.10.1.2, 6.10.2, 6.11, 6.11.1,
6.11.2,7 6.11.3, 6.11.4, 6.11.5, 6.11.6, 6.11.7, 6.12, 6.13 e 6.14 ti-
veram sua numeração alterada para 6.8, 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, 6.8.4,
6.8.5, 6.8.6, 6.8.7, 6.9, 6.9.1, 6.9.1.1, 6.9.1.2, 6.9.2, 6.10, 6.10.1,
6.10.2, 6.10.3, 6.10.4, 6.10.5, 6.10.6, 6.10.7, 6.11, 6.12 e 6.13.

4. Alteração no subitem 6.9.2
Onde se lê: "...disposto nos subitens 6.10 e 6.10.1 deste

Edital" leia-se: "...disposto nos subitens 6.9 e 6.9.1 deste Edital".
5. Alteração no subitem 6.10.5
Onde se lê: "...subitens 6.11.1 ao 6.11.4 deste Edital" leia-se

"...subitens 6.10.1 ao 6.10.4 deste Edital".
6. Nova redação para o subitem 8.4
8.4. Os conteúdos programáticos para a prova objetiva e para

a prova discursiva encontram-se disponíveis no Anexo I deste Edital
e na página do concurso no endereço eletrônico www.funrio.org.br.

7. Nova redação para o subitem 9.1
9.1. A prova objetiva e a prova discursiva serão realizadas

nas capitais dos Estados e no Distrito Federal.
8. Inclusão do subitem 15.1.1
15.1.1. Os candidatos poderão encaminhar suas dúvidas para

c o n c u r s o . m p @ f u n r i o . o rg . b r.
9. Renumeração do subitem 14.10 para 15.10
10. Inclusão do Anexo I - Conteúdos Programáticos
Anexo I - Conteúdos Programáticos
LÍNGUA PORTUGUESA
1. Fonética e Fonologia: Relações entre ortografia, fonética e

fonologia: letras e grafemas; encontros vocálicos e consonantais; dí-
grafos; sílabas; acento tônico; ortografia. 2. Morfologia: classes gra-
maticais; classificação, flexão e emprego de nomes e verbos; pro-
cessos de formação de palavras; estrutura dos vocábulos; modos,
tempos, aspectos e vozes verbais. Identificação e emprego das classes
gramaticais. 3. Sintaxe: A frase e sua constituição. O período e sua
construção; coordenação e subordinação; termos da oração-essenciais,
integrantes e acessórios; ordenação e colocação dos termos na oração
e da oração no período. Concordância nominal e verbal; regência
nominal e verbal. Emprego do acento indicativo da crase. Colocação
pronominal. Pontuação. Paralelismo sintático; equivalência e trans-
formação de estruturas; discurso direto e indireto. 4. Estilística: Fi-
guras de estilo (de palavras, de sintaxe, de pensamento); estilística do
som, estilística da palavra, estilística da frase, estilística da enun-
ciação. 5. Léxico-Semântica: Significado e sentido. Ambiguidade e
polissemia. Significação e contexto. Denotação e conotação. Sino-
nímia, antonímia, homonímia, paronímia, hiperonímia, hiponímia;
eponímia; campos semânticos e famílias lexicais. Neologismos. Es-
trangeirismos e empréstimos. 6. Organização Textual: Compreensão e
interpretação de texto: assunto, tema, tese, título, ponto de vista,
argumentação; coesão e coerência; referenciação. Parágrafo: cons-
trução e desenvolvimento. Frase: discurso direto, discurso indireto,
discurso indireto livre; adequação semântica e adequação sintática.
Gêneros textuais. Tipologia textual: descrição, narração, dissertação.
7. Variação Linguística: sistema, norma e uso. Níveis de linguagem:
língua padrão, coloquial e vulgar. Adequação e aceitabilidade. 8.
Redação oficial.

DIREITO CONSTITUCIONAL
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

1.1. Princípios fundamentais. 2. Aplicabilidade das normas consti-
tucionais. 2.1. Normas de eficácia plena, contida e limitada. 2.2.
Normas programáticas. 3. Direitos e garantias fundamentais. 3.1. Di-
reitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais. 4. Orga-
nização político-administrativa do Estado. 4.1. Estado federal bra-
sileiro, União. 5. Administração pública. 5.1. Disposições gerais, ser-
vidores públicos. 6. Interpretação da Constituição e Controle de Cons-
titucionalidade. Normas constitucionais e inconstitucionais. 7. Emen-
da, reforma e revisão constitucional. 8. Análise do princípio hie-
rárquico das normas. 9. Organização do Estado político-administra-
tivo. 10. O Controle Externo e os Sistemas de Controle Interno.

DIREITO ADMINISTRATIVO
1. Estado, governo e administração pública: conceitos, ele-

mentos, poderes e organização; natureza, fins e princípios. 2. Or-
ganização administrativa. 2.1. Administração direta e indireta, cen-
tralizada e descentralizada. 2.2. Autarquias, fundações, empresas pú-
blicas e sociedades de economia mista. 3. Licitação: conceito, fi-
nalidades, princípios e objeto; obrigatoriedade, dispensa, inexigibi-
lidade e vedação; modalidades e tipos; procedimento, revogação e
anulação; sanções; normas gerais de licitação. 4. Contratos admi-
nistrativos: conceito, peculiaridades e interpretação; formalização;
execução; inexecução, revisão e rescisão. 5. Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, publicada no D.O.U. de 12 de dezembro de 1990
e posteriores atualizações (regime Jurídico dos Servidores Públicos
Civis da União). 6. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, publicada no
D.O.U. de 3 de junho de 1992 (dispõe sobre as sanções aplicáveis aos
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de
mandato, cargo, emprego ou função da administração pública direta,
indireta ou fundacional e dá outras providências). 7. Ética Profissional
do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
1. Teoria da administração 2. Estruturação da máquina ad-

ministrativa no Brasil desde 1930: dimensões estruturais e culturais.
3. Estrutura e estratégia organizacional. 4. Cultura organizacional. 5.
Administração Pública: do modelo racional-legal ao paradigma pós-
burocrático. 6. Empreendedorismo governamental e novas lideranças
no setor público. 7. Convergências e diferenças entre a gestão pública
e a gestão privada. 8. Novas tecnologias gerenciais. 8.1. Reengenharia
e qualidade. 8.2. Impactos sobre a configuração das organizações
públicas e sobre os processos de gestão. 9. Excelência nos serviços
públicos. 10. Gestão de resultados na produção de serviços públicos.
11. O paradigma do cliente na gestão pública. 12. Gestão estratégica.
12.1. Balanced scorecard. 13. Comunicação na gestão pública e ges-
tão de redes organizacionais. 14. Noções de elaboração, análise, ava-
liação e gerenciamento de projetos. 15. Regras gerais de planejamento
e orçamento público: fundamentos legais; conceitos básicos do sis-
tema de planejamento, orçamento e financeiro; gestão por programas;
integração planejamento e orçamento; eficiência do gasto público;
custos. LOA: Lei nº 12.708, de 17 de agosto de 2012; PPA: Decreto
nº 7.866, de 19 de dezembro de 2012.

GOVERNANÇA E GESTÃO DE TECNOLOGIA DA IN-
FORMAÇÃO

1. Governança de TI - Cobit 4.1: aspectos gerais, estrutura,
conceitos, finalidade, modelo de maturidade, objetivos de controle,
objetivos de negócios e objetivos de TI, domínios e processos. 2.
Contratação de soluções de TI: Instrução Normativa para Contratação
de Soluções de Tecnologia da Informação - SLTI/MP IN 04/2010. 2.1
Guia Prático para Contratação de Soluções de Tecnologia da In-
formação V 1.1 - SLTI. 3. Gerenciamento de serviços de TI - ITIL
2011: conceitos, papéis genéricos, ciclo de vida dos serviços. 3.1.
Estratégia do Serviço: Gerenciamento de Demanda, Gerenciamento
do Portfólio de Serviços. 3.2. Desenho do Serviço: Gerenciamento do
Catálogo de Serviços, Gerenciamento de Nível de Serviço, Geren-
ciamento de Disponibilidade, Gerenciamento de Capacidade, Geren-
ciamento de Continuidade de Serviços de TI, Gerenciamento de Se-
gurança da Informação. 3.3. Transição do Serviço: Gerenciamento de
Configuração e Ativos de Serviço, Gerenciamento de Mudanças, Ava-
liação de Mudanças. 3.4. Operação do Serviço: Gerenciamento de
Eventos, Gerenciamento de Incidentes, Gerenciamento de Problemas
e Gerenciamento de Acesso. 4. Gerenciamento de projetos de TI -
PMBOK: conceitos de gerenciamento de projetos, ciclo de vida do
projeto, conceitos básicos e estrutura. 5. Sistemas Estruturantes do
Poder Executivo Federal. 6. Governo Eletrônico: E-Ping e E-Mag. 7.
Contratação de bens e serviços de TI: aspectos específicos da con-
tratação de bens e serviços de TI; Instrução Normativa nº 4, de 12 de
novembro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão; elaboração de termos de referências e/ou projetos básicos
para contratação de bens e serviços de TI; acompanhamento de con-
tratos de TI. 8. SISP: Finalidade, organização e competências; De-
creto nº 7.579, de 11 de outubro de 2011. 9. Infraestrutura Nacional
de Dados Abertos (INDA) - Decreto s/n, de 15 de setembro de 2011.
10. Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação Pública (LAI)
- princípios, transparência ativa e passiva, prazos e instâncias re-
cursais. 11. Guia de Elaboração de PDTI do SISP. 12. Guia de Comitê
de TI do SISP. 13. Metodologia de Gerenciamento de Projetos do
SISP(MGP-SISP). 13. Estratégia Geral de Tecnologia da Informação
(EGTI) 2013-2015. 14. Programa Nacional de Gestão Pública e Des-
burocratização (GesPública).

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
1. Projeto de sistemas em Java. Arquitetura e padrões de

projeto JEE v6. Desenvolvimento web em Java. Servlets, JSP e Ajax.
Frameworks JSF 2.0 e Hibernate 3.5. 2. Interoperabilidade de sis-
temas. SOA e Web Services. Padrões XML Schema Datatypes, UML,
XSLT, UDDI, WSDL e Soap. 3. Segurança no desenvolvimento.
Práticas de programação segura e revisão de código. Controles e
testes de segurança para aplicações web. Controles e testes de se-
gurança para Web Services. 4. Portais corporativos, arquitetura da
informação, portlets e RSS. 5. Modelo de Acessibilidade do Governo

Eletrônico. 6. HTML 5, HTML 4 e XHTML 1.1, Web Storage API.
7. Aplicações online e offline. 8. Web Sockets. CSS3: Web fonts,
transformações, animação, colunas. 9. Geração de conteúdo por CSS
e data URIs. 10. ECMA Script (Javascript), DOM (Document Object
Model), JSON (Javascript Object Notation). 11. e-PWG. 12. Pro-
tocolo HTTP 1.1: sessão, principais métodos (GET, POST, PUT,
DELETE, HEAD, OPTIONS), segurança e idempotência de métodos,
cabeçalhos, negociação de conteúdo, controle de cache, requisições
condicionais, requisições de conteúdo parcial, autenticação (básica e
digest), códigos de resposta. 13. Tipos de Computação em Nuvem:
SaaS, IaaS, PaaS, DaaS. 14. Licença Pública de Marcas. 15. Processo:
Padrões (CMMI, MPS/BR).

ENGENHARIA DE SOFTWARE
1. Princípios de Engenharia de Software: engenharia de re-

quisitos de software, processos de desenvolvimento de software (pro-
cesso cascata, processo iterativo), projeto de software orientado a
objetos, testes e validação. 2. Medição e estimativas de projetos de
software: análise de pontos de função, processo de contagem de
pontos de função, tipos de função (funções de dados e funções tran-
sacionais), fatores de ajuste. 3. Processo de desenvolvimento de
software - Processo Unificado: conceitos gerais do RUP, disciplinas,
fases, papéis, atividades, artefatos. 3.1. Processo Ágil: conceito, me-
todologia Scrum. 4. Disciplina de requisitos: casos de uso e dia-
gramas de caso de uso. 5. Disciplina de análise e projeto. 6. Dis-
ciplina de gerência de projeto. 7. Disciplina de implementação, testes
e distribuição.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
1. Criptografia: princípios, aplicações, algoritmos simétricos

e assimétricos, certificação e assinatura digital. 2. Segurança em Re-
des. 2.1. Segmentação de Redes, Firewall, Firewall de Aplicação Web
(WAF), detectores de intrusão (IDS e IPS), NAT IP, NAT H323,
analisadores de tráfegos de rede (Sniffers), DMZ, Virtual Private
Networks (IPSEC VPN e SSL VPN). 2.2 Registros de auditoria:
protocolo Syslog e Microsoft Event View. 2.3. Tipos de ataques:
spoofing, flood, DoS, DDoS, phishing. Malwares: vírus de com-
putador, cavalo de troia, adware, spyware, backdoors, keylogger,
worms. 3. Segurança de servidores e estações de trabalho: confi-
gurações de segurança em servidores Linux e Windows (Hardening).
3.1. Inventário de ativos, sistemas anti-malwares, configurações de
segurança para estações Windows XP e Windows 7. 4. Segurança de
soluções de infraestrutura de TI: segurança de servidores Web, sis-
temas de Anti-Spam Protocolo SMTP, SPF, DKIM), proxies e filtros
de conteúdo Web e DNSSEC. 5. Incidentes de segurança: tratamento
e resposta a incidentes de segurança (CERT), testes de invasão, con-
ceitos de forense computacional, ameaças para estações de trabalho e
servidores (vírus, cavalo de troia, spyware, backdoors, keylogger,
worm), Ameaças e vulnerabilidades em aplicações (Injection [SQL,
LDAP], Cross-Site Scripting (XSS), quebra de autenticação e ge-
renciamento de sessão, referência insegura a objetos, Cross-Site Re-
quest Forgery, armazenamento inseguro de dados criptografados). 6.
Gestão de segurança da informação. 6.1. Política de segurança (pro-
cessos de definição, implantação e gestão de políticas de segurança e
auditoria). 6.2. Classificação da informação. 6.3. Gestão de risco em
segurança da informação (planejamento, identificação, análise e tra-
tamento de riscos de segurança). 6.4. Controle de acesso. 6.5. Se-
gurança de serviços terceirizados. 6.6. Gestão de continuidade do
negócio (análise de impacto no negócio, estratégia de continuidade,
Plano de administração de crises, plano de continuidade operacional,
plano de recuperação de desastres, plano de testes). 7. Normas de
segurança da informação. 7.1. Normas ABNT: NBR 27001:2005 (Sis-
tema de Gestão de Segurança da Informação), NBR 27002:2005 (Có-
digo de Boas Práticas em Segurança da Informação), NBR
27005:2005 (Gestão de Riscos de Segurança), NBR 15999:2007 e
ABNT NBR 15999-2:2008 (Gestão de Continuidade do Negócio).
7.2. Normas do Gabinete de Segurança Institucional - GSI-PR: Ins-
trução Normativa GSI nº 1 e Normas complementares nº 04, 06, 07,
08 e 11/IN01/DSIC/GSIPR.

INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO

1. Sistemas operacionais Windows e Linux. Conceitos bá-
sicos. Noções de administração. Serviços de diretório: Active Di-
rectory e LDAP. Interoperabilidade. CloudComputing. Virtualização.
2. Servidores de aplicação JEE. Conceitos básicos. Noções de ad-
ministração. 3. Topologia típica de ambientes com alta disponibi-
lidade e escalabilidade. Balanceamento de carga, fail-over e repli-
cação de estado. Técnicas para detecção de problemas e otimização
de desempenho. 4. Tecnologias e arquitetura de Datacenter. Conceitos
básicos. Serviços de armazenamento, padrões de disco e de interfaces.
RAID. 5. Tecnologias de armazenamento DAS, NAS e SAN. 6.
Tecnologias de backup. Deduplicação. ILM - Information Lifecycle
Management.

REDE DE COMPUTADORES
1. Comunicação de dados: tipos e meios de transmissão,

técnicas básicas de comunicação, topologias de redes de compu-
tadores, Internet, Intranet, modelo de referência OSI e arquitetura
TCP/IP. 2 Tecnologias e protocolos de redes locais. 2.1 Padrões ether-
net, endereçamento IP, máscara de rede, protocolos (IP, ARP, ICMP,
UDP, TCP, FTP, SMTP, VRRP, OSPF), cabeamento estruturado
EIA/TIA 568, redes tipo campus (core, distribuição, acesso). 2.2
Redes de longa distância: PPP, ATM e MPLS. 2.3 Armazenamentos
de rede: DAS, SAN e NAS. 2.4 Redes sem fio (wireless). 3 Ele-
mentos de interconexão de redes de computadores (switches, ro-
teadores, balanceadores de carga). 3. Gerenciamento de redes de
computadores: conceitos, protocolo SNMP, agentes e gerentes, MIBs,
gerenciamento de dispositivos de rede, servidores e aplicações. 4.
Qualidade de serviço (QoS): conceitos (filas, filas prioritárias, des-
carte), arquiteturas. 5. Voz sobre IP (VoIP): conceitos, arquiteturas,
protocolos (RTP, RTPC, SRTP, SIP, H.323). 6. Videoconferência: con-
ceitos, arquiteturas, protocolos (SIP, H.323). 8. Roteamento Multicast:
conceitos, protocolos (IGMP, PIM, MOSPF).
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