
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

A N E X O  I I  D O  E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º  0 1 / 2 0 1 3
D O S  C O N T E Ú D O S  P R O G R A M Á T I C O S

NÍVEL FUNDAMENTAL

CARGO 101 A 115 – ASSISTENTE DE GESTÃO OPERACIONAL I

Língua Portuguesa: Compreensão  e  interpretação  de  textos;  tipos  de  textos;  ortografia  oficial;  classes  de  palavras  variáveis  e 

invariáveis e suas funções no texto; concordâncias verbal e nominal; tempos simples e tempos compostos dos verbos; conjugações 

verbais; colocação de pronomes nas frases; sintaxe: termos essenciais e acessórios da oração; tipos de predicado; classificação das 

palavras quanto ao número de sílabas; dígrafos,  encontros vocálicos e consonantais; divisão silábica;  processos de formação de 

palavras:  derivação,  composição  e  outros  processos;  usos  de  “porque”,  “por  que”,  “porquê”,  “por  quê”;  usos  de  “mau”  e  “mal”;  

semântica: sinonímia, antonímia.

Matemática: Números Naturais; Operações Fundamentais; Números Fracionários; Números Decimais; Multiplicação e divisão com 2 e 3 

números no divisor. Resolução de situações problema.

Conhecimentos Gerais: 1. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 

com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional.  

2. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. 3. Desenvolvimento urbano 

brasileiro. 4. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. 5.História, Cultura, Turismo 

e Geografia do Estado de Sergipe.

CARGO 116 - MOTORISTA

Língua Portuguesa: Compreensão  e  interpretação  de  textos;  tipos  de  textos;  ortografia  oficial;  classes  de  palavras  variáveis  e 

invariáveis e suas funções no texto; concordâncias verbal e nominal; tempos simples e tempos compostos dos verbos; conjugações 

verbais; colocação de pronomes nas frases; sintaxe: termos essenciais e acessórios da oração; tipos de predicado; classificação das 

palavras quanto ao número de sílabas; dígrafos,  encontros vocálicos e consonantais; divisão silábica;  processos de formação de 

palavras:  derivação,  composição  e  outros  processos;  usos  de  “porque”,  “por  que”,  “porquê”,  “por  quê”;  usos  de  “mau”  e  “mal”;  

semântica: sinonímia, antonímia.

Matemática: Números Naturais; Operações Fundamentais; Números Fracionários; Números Decimais; Multiplicação e divisão com 2 e 3 

números no divisor. Resolução de situações problema.

Conhecimentos  Específicos: Legislação de trânsito. Conhecimentos básicos de mecânica, eletricidade e manutenção de automóveis. 

Direção defensiva. Noções de primeiros socorros. Normas gerais de circulação e conduta. Sinalização para o trânsito. Segurança dos  

veículos. Habilitação. Infrações. Crimes de trânsito.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO

Língua Portuguesa: 1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo 

autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). 2. Tipologia e gêneros  

textuais. 3. Figuras de linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas entre orações, 

períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). 6. Relações de sinonímia e 

de antonímia. 7. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período 

(período composto por coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do acento grave. 10. Emprego dos 

sinais de pontuação e suas funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias verbal e nominal. 13. Regências verbal e nominal. 14. 

Emprego de tempos e modos verbais. 15. Formação de tempos compostos dos verbos. 16. Locuções verbais (perífrases verbais); 17. 

Sintaxe de colocação pronominal. 18. Paralelismo sintático e paralelismo semântico.

Informática:  1 Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente Microsoft Office, 

BR Office. 2 Sistemas operacionais: Windows e LINUX. 3 Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 
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procedimentos associados à Internet  e  intranet.  4 Conceitos de organização e de gerenciamento de informações,  arquivos,  pastas e 

programas. 5 Certificação e assinatura digital. 6 Segurança da Informação.

Conhecimentos Gerais: 1. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 

com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. 

2. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. 3. Desenvolvimento urbano 

brasileiro. 4. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. 5. História, Cultura, Turismo 

e Geografia do Estado de Sergipe.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CARGO 201 a 206: ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA II

Conhecimentos Específicos: 1. Ética na Administração Pública. 2. Sistema de Informações Organizacionais. 3. Direito Administrativo: Atos 

Administrativos,  Contratos  Administrativos,  Bens  Públicos,  Serviços  Públicos,  Licitação,  Processo  Administrativo  Disciplinar  e 

Responsabilidade  do  Agente  Público.  4.  Administração  de  Recursos  Humanos.  5.  Atendimento  ao  Público  nas  Organizações. 6. 

Correspondência comercial (recepção e emissão).   7. Redação Oficial: Características e normas da Correspondência Oficial (formas de 

cortesia,  formas e expressões  de  tratamento,  vocativos,  emprego dos  pronomes de  tratamento  e endereçamento);  O Padrão  Ofício; 

Características e definições dos Atos Oficiais (alvará,  ata, certidão, circular,  comunicado, decreto,  edital,  memorando, ofício,  portaria e 

requerimento);   8.  Arquivologia:  Definição  e  função  dos  arquivos;  Princípios  de  Arquivologia;  Ciclo  vital  arquivístico;  Organização  e 

administração de arquivos; Fases da gestão de documentos; Métodos de arquivamento; Classificação dos documentos. 10. Relacionamento 

interpessoal.

CARGO 207 a 221: ASSISTENTE DE GESTÃO OPERACIONAL II

Conhecimentos Específicos: 1 Conexões Flangeadas de tubulações – montagem e desmontagem. 2 Conhecimentos de válvulas e 

registros – funcionamento, montagem e desmontagem. 3 Montagem e desmontagem de bombas centrífugas. 4 Alinhamento de conjuntos de 

moto-bombas. 5 Instrumentos de medição. 6 Lubrificação. 7 Conhecimentos de química e biologia (análise físico-química e bacteriológica). 8 

Manuseio de produtos químicos. 9 Conhecimentos básicos de elétrica e mecânica. 10 Conhecimentos elétricos e equipamentos eletrônicos. 

11 Conhecimentos de hidráulica.

CARGO 222: AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Conhecimentos Específicos 1. Enfermagem do trabalho; 2.  Emergências em enfermagem; 3.  Noções básicas de toxicologia; 4. Noções 

básicas de epidemiologia; 5.  Administração e armazenamento de imunobiológicos; 6.  Curativos; 7.  Preparo e esterilização de material; 8. 

Técnicas fundamentais de enfermagem; 9. Lavagem de mãos e Higiene pessoal; 10. Legislação de segurança e medicina do trabalho – NR6, 

NR9, NR15, NR16, NR17.

CARGO 301: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Conhecimentos Específicos: Segurança do trabalho. Higiene do trabalho. Meios de comunicação, recursos audiovisuais e promocionais, 

dinâmica de grupo. Psicologia das relações humanas e do trabalho. Proteção contra incêndio. Administração aplicada. Normalização e 

Legislação. Estatísticas de acidentes. Arranjo físico. Movimentação e armazenamento de materiais. Agentes ambientais. EPI e EPC. Primeiros 

Socorros. Desenho técnico. Ergonomia. Princípios de tecnologia industrial. Doenças profissionais. Legislação sobre higiene e segurança do 

trabalho; Segurança no transito; CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; Campanhas e SIPATs; Riscos ambientais: agentes 

químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos; Elaboração do PPRA e PCMSO. 

CARGO 302: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Conhecimentos Específicos:  Princípios fundamentais de contabilidade. Normas brasileiras de contabilidade. Noções de administração 

pública.  Conceitos  e  tratamento  dado  às  receitas  e  despesas  na  contabilidade  pública.  Estágios  da  despesa  pública.  Classificação 

institucional, funcional e programática. Escrituração contábil de fatos que afetem o patrimônio de instituições públicas. Tipos de orçamentos 

públicos.  Elaboração e aprovação de orçamento.  Execução orçamentária.  Balanços Públicos:  Financeiro,  Patrimonial  e  Orçamentário. 

Demonstração  das  Variações  Patrimoniais.  Operações  contábeis  típicas  de  autarquias  estaduais  (universidades).  Legislação  tributária 

referente às retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte, IRRF, Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social, COFINS, Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, 
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PIS/PASEP e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, CSLL, incidente sobre à prestação de serviços de terceiros. 

CARGO 303 a 307: TÉCNICO INDUSTRIAL – HABILITAÇÃO EM EDIFICAÇÕES

Conhecimentos Específicos: Padronização do desenho e normas técnicas vigentes – tipos, formatos, dimensões e dobraduras de papel; 

linhas  utilizadas  no  desenho  técnico.  Escalas;  projeto  arquitetônico  –  convenções  gráficas,  (representação  de  materiais,  elementos 

construtivos,  equipamentos,  mobiliário);  desenho de: planta de situação,  planta baixa,  cortes,  fachadas,  planta de cobertura;  detalhes; 

cotagem;  esquadrias  (tipos  e  detalhamento);  escadas  e  rampas  (tipos,  elementos,  cálculo,  desenho);  coberturas  (tipos,  elementos  e 

detalhamento); acessibilidade (NBR 9050/2004). Desenho de projeto de reforma – convenções. Projeto e execução de instalações prediais – 

instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, telefonia, gás, mecânicas, ar-condicionado. Estruturas – desenho de estruturas em concreto 

armado e metálicas (plantas de formas e armação). Vocabulário técnico – significado dos termos usados em arquitetura e construção.  

Tecnologia das construções. Materiais de construção. Topografia. Orçamento de obras: estimativo detalhado (levantamento de quantitativos, 

planilhas,  composições de custos,  cronograma físico-financeiro).  Execução e fiscalização de obras noções de segurança do trabalho.  

Desenho em AUTOCAD 14: menus, comandos e aplicações. 

CARGO 308: TÉCNICO INDUSTRIAL – HABILITAÇÃO EM ELETRÔNICA

Conhecimentos Específicos:  1 Noções  de  eletrônica  analógica,  amplificadores  operacionais;  transdutores,  diodos  etc.  2  Noções  de 

eletrônica digital (Lógica Boleana; portas e circuitos mais comuns; circuitos CMOS e TTL). 3 Noções de metrologia, medição de nível, pressão, 

temperatura, vazão e instrumentação oceanográfica e geofísica-acústica. 4 Noções de controle automático de processos, redes, protocolos de 

comunicação, fibraótica, controladores lógicos programáveis e sistemas digitais de supervisão e controle. 5 Materiais, tipos e bitolas de 

tubulação   relativa   a   instrumentação,   tipos   de   instrumentos   e   detalhes   de   instalação, identificação e simbologia de instrumentos, 

suportes e painéis. 6 Plantas de tubulação, isométricos, fluxogramas e normas técnicas (ISA, ANSI, ASTM e ASME). 7 Diagramas elétricos, 

simbologia, sistemas de comunicação, noções de desenho em meio eletrônico (AUTOCAD).

CARGO 309: TÉCNICO INDUSTRIAL – HABILITAÇÃO EM SANEAMENTO

Conhecimentos Específicos: Planejamento urbano. Qualidade ambiental em áreas urbanas. Arborização Urbana. Praças, parques e áreas 

verdes. Sistemas de Drenagem Urbana. Sistemas de Abastecimento de Água e Esgoto. Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Destinação 

correta para resíduos sólidos urbanos. Serviços profilaxia e política sanitária. Normas de biossegurança laboratorial. Noções de qualidade 

ambiental e de preservação do meio ambiente. Ecologia e poluição ambiental. Legislação Sanitária e Ambiental.

CARGO 310 a 313: TÉCNICO EM QUÍMICA 

Conhecimentos Específicos: Propriedades da matéria: Estados físicos, misturas homogêneas e heterogêneas, Métodos de separação por 

levigação,  catação,  flotação  e  destilação,  substâncias  puras  (simples  e  compostas),  processos  de  separação  de  misturas,  misturas 

homogêneas e heterogêneas, transformações de matéria, reações químicas e equações químicas (noções gerais). Ligações químicas iônica, 

covalente e metálica. Funções químicas: identificação, nomenclatura, classificação e reações com ácidos, bases, sais e óxidos. Cálculos 

estequiométricos: equilíbrio químico e equilíbrios em meio aquoso. Soluções: tipos de solução, solubilidade, aspectos quantitativos das 

soluções (molaridade, molalidade, fração molar) e diluição. Análise qualitativa e quantitativa de compostos orgânicos: funções álcool, aldeído, 

cetona, ácido carboxílico, éster, éter, fenol, amida, e amina. Segurança no laboratório. Técnicas de manuseio de materiais e equipamentos 

utilizados num laboratório.  Métodos de esterilização de materiais. Medidas, unidades e preparo de soluções. Padrões de Potabilidade da 

Água. Coleta de amostras de água para análises laboratoriais. Análises físico-química e microbiológica da água. Características físicas e 

químicas da água. Tratamento de água e efluentes. Noções de microbiologia.  

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Língua Portuguesa: 1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo 

autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). 2. Tipologia e gêneros 

textuais. 3. Figuras de linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas entre orações, 

períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). 6. Relações de sinonímia e 

de antonímia. 7. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período 

(período composto por coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do acento grave. 10. Emprego dos 

sinais de pontuação e suas funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias verbal e nominal. 13. Regências verbal e nominal. 14. 

Emprego de tempos e modos verbais. 15. Formação de tempos compostos dos verbos. 16. Locuções verbais (perífrases verbais); 17. 
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Sintaxe de colocação pronominal. 18. Paralelismo sintático e paralelismo semântico.

Informática:  1 Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente Microsoft Office,  

BR Office. 2 Sistemas operacionais: Windows e LINUX. 3 Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados à Internet  e intranet.  4  Conceitos de organização e de gerenciamento de informações,  arquivos,  pastas e 

programas. 5 Certificação e assinatura digital. 6 Segurança da Informação.

Conhecimentos Gerais: 1. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 

com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional.  

2. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. 3. Desenvolvimento urbano 

brasileiro. 4. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. 5. História, Cultura, Turismo 

e Geografia do Estado de Sergipe.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO 401: ADVOGADO

Conhecimentos Específicos:  Direito Administrativo -  conceito de direito administrativo e suas relações com as outras disciplinas 

jurídicas. Estrutura administrativa da Administração Pública (conceito; elementos e poderes do estado, organização do estado e da 

administração, governo e administração, entidades políticas e administrativas, órgãos e agentes públicos). A atividade administrativa 

(conceito  de  administração,  natureza  e  fins  da  administração,  princípios  básicos  da  administração).  Os  poderes  e  deveres  do 

administrador público (poder-dever de agir, dever de eficiência, dever de probidade, dever de prestar contas). O uso e abuso do poder 

(uso do poder, abuso do poder). Poderes Administrativos (distinção entre poderes administrativos e poderes políticos, poder vinculado, 

poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia, polícia sanitária). Atos administrativos 

(conceito e requisitos do ato administrativo, atributos do ato administrativo, classificação dos atos administrativos). Espécies de atos 

administrativos.  Teoria  dos  motivos  determinantes.  Invalidação  dos  atos  administrativos.  Idéia  geral  sobre  contrato.  Conceito, 

peculiaridades e interpretação do contrato administrativo.  Formalização do contrato administrativo (normas regedoras do contrato, 

instrumento e conteúdo do contrato administrativo,  cláusulas essenciais  ou necessárias,  garantias para a execução do contrato). 

Execução do contrato administrativo (direitos e obrigações das partes, acompanhamento da execução do contrato e recebimento do 

seu objeto,  extinção,  prorrogação e renovação do contrato).  Inexecução,  revisão e rescisão do contrato (inexecução do contrato, 

causas justificadoras da inexecução do contrato, consequências da inexecução, revisão do contrato, rescisão do contrato, suspensão 

do contrato). Principais contratos administrativos (contrato de obra pública, contrato de serviço, contrato de fornecimento, contrato de 

concessão, contrato de fornecimento,  contrato de concessão, contrato de gerenciamento,  contrato de gestão, termo de parceria). 

Consórcios e convênios. Licitação (conceitos, finalidades, princípios e objeto da licitação, obrigatoriedade, dispensa e inexigibilidade de 

licitação,  procedimento,  anulação  e  revogação  da  licitação).  Modalidades  de  licitação  (concorrência,  tomada de  preços,  convite, 

concurso,  leilão,  pregão).  Sanções penais  referente  à contratos administrativos  e licitação.  Conceito  e classificação dos serviços 

públicos. Regulamentação e controle. Requisitos do Serviço e Direitos do Usuário. Competência para prestação de serviço. Formas e 

meios  de  prestação  do  serviço.  Autarquias  (conceito  e  caracteres,  controle,  privilégios,  autarquias  de  regime  especial,  agências 

reguladoras). Fundações (considerações gerais, caracteres). Agências executivas. Empresas estatais ou governamentais (conceito e 

caracteres,  controle,  espécies  e  forma  jurídica).  Entes  de  cooperação:  entidades  paraestatais  (conceito  e  espécies).  Serviços 

delegados a particulares (serviços concedidos). Serviços permitidos.

Serviços autorizados. Convênios e consórcios administrativos.  Servidores públicos.  Classificação na constituição. Regime jurídico. 

Organização do serviço público (organização legal, conselhos de política de administração e remuneração de pessoal, escolas de 

governo, cargos e funções, criação, transformação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos, provimento de cargos, direitos 

do  titular  do  cargo,  acesso a  informações  privilegiadas,  competência  para  organizar  o  serviço  público,  observância  das  normas 

constitucionais. Normas constitucionais pertinentes aos servidores (acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos, concurso, 

desinvestidura de cargo ou emprego público,  paridade de vencimentos,  vedação de equiparações e vinculações,  acumulação de 

cargos,  empregos e  funções públicas,  estabilidade,  previdência social,  sistema de previdência social  do  servidor,  regime jurídico 

peculiar,  regras  previdenciárias  de  transição,  exercício  de  mandatos  eletivos,  demissão  de  vitalícios  e  estáveis,  reintegração, 

recondução, reversão, readmissão e aproveitamento, responsabilização civil de servidores, abrangência das normas constitucionais, 

competência da justiça comum. Lei de Responsabilidade Fiscal. Deveres e direitos dos servidores (deveres, restrições funcionais, 

direitos,  sistema remuneratório,  remuneração, subsídio,  vencimentos,  vantagens pecuniárias,  indenizações).  Responsabilidade dos 

servidores  (responsabilidade  administrativa,  responsabilidade  civil,  responsabilidade  criminal,  meios  de  punição,  sequestro  e 

perdimento  de  bens,  enriquecimento  ilícito  e  improbidade  administrativa,  abuso  de  autoridade).  Domínio  público.  Conceito  e 
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Classificação  dos  bens  públicos.  Administração  dos  bens  públicos.  Utilização  dos  bens  públicos.  Alienação  dos  bens  públicos. 

Imprescritibilidade, impenhorabilidade e não oneração dos bens públicos. Aquisição de bens pela administração. Responsabilidade civil 

da administração (reparação de danos: ação de indenização e ação regressiva). Controle na administração (a necessidade de controle, 

conceito  de  controle,  tipos  e  formas  de  controle).  Responsabilidade  fiscal.  Controle  administrativo  (conceito,  meios  de  controle, 

processo administrativo,  modalidades de processo administrativo,  processo administrativo disciplinar,  meios sumários,  sindicância, 

verdade sabida,  termo de declarações,  processo administrativo tributário).  Controle  legislativo  (conceito,  fiscalização dos atos  da 

administração).  Controle judiciário (conceito,  atos sujeitos a controle  comum, atos sujeitos a controle especial,  meios de controle 

judiciário).  Administração em juízo (representação em juízo,  atuação processual,  execução do julgado,  execução fiscal,  despesas 

judiciais, prescrição, sequestro e perdimento de bens). Organização administrativa brasileira (a administração federal, administração 

direta e indireta, os princípios fundamentais da administração pública: planejamento, coordenação, descentralização, delegação de 

competência, controle).  Direito Constitucional: Constituição. Conceito. Classificação. A organização do Estado. Poderes e funções. 

Repartição de competências. A União, os Estados e os Municípios. Suas atribuições. Competência exclusiva, concorrente e residual 

para legislar. A Administração Pública. Princípios que a norteiam. Servidores Públicos. Ingresso na carreira pública. Direitos e deveres 

individuais,  coletivos,  sociais,  políticos e nacionalidade.  Normas constitucionais e a hierarquia das leis.  A desconstitucionalização, 

recepção e repristinação. Inconstitucionalidade formal e material, originária e superveniente. O controle da constitucionalidade das leis. 

Sistema concentrado e difuso. Ação direta e incidental. Tutela constitucional das liberdades: mandado de segurança coletivo, habeas 

corpus, ação popular. habeas data, mandado de injunção, ação civil pública, direito de petição. Direitos e garantias constitucionais.  

Direitos sociais.  Interesses  individuais,  coletivos,  difusos e  homogêneos.  Poder  Judiciário;  organização;  competência;  autonomia. 

Justiça dos Estados. Orçamento e fiscalização orçamentária e financeira. Tribunal de Contas. Direitos Sociais e sua efetivação. Normas 

constitucionais programáticas e princípios constitucionais vinculantes. Poder Legislativo. Princípios constitucionais da administração 

pública: princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Responsabilidade do Estado. Serviços Públicos. 

Servidores públicos: remuneração dos servidores. Aspectos da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF): 

conceitos, limites com pessoal, limites de endividamento, retornos aos limites, tratamento das receitas e despesas públicas, RREO, 

RGF entre outros aspectos. Direito Civil: 1 Lei: vigência; aplicação da lei no tempo e no espaço; integração e interpretação. 2 Lei de  

Introdução ao Código Civil. 3 Pessoas naturais e jurídicas: personalidade; capacidade; direitos de personalidade. 4 Domicílio civil. 5 

Fatos e atos jurídicos: negócios jurídicos; requisitos; defeitos dos negócios jurídicos; modalidades dos negócios jurídicos; forma e prova 

dos  atos  jurídicos;  nulidade  e  anulabilidade  dos  negócios  jurídicos;  atos  ilícitos;  abuso  de  direito;  prescrição  e  decadência.  DO 

PROCESSO DE CONHECIMENTO: Da Jurisdição e da Ação,  das partes e dos procuradores;  do Ministério Público;  dos Órgãos 

Judiciários e dos Auxiliares da Justiça; dos Atos Processuais; da Formação, da suspensão e da extinção do processo; do Processo e 

do Procedimento;  do  Procedimento  Ordinário;  do Processo nos Tribunais;  Dos  Recursos. DO PROCESSO DE EXECUÇÃO: Da 

Execução em geral; das diversas Espécies de Execução; dos Embargos do Devedor; Da execução por Quantia Certa Contra Devedor 

insolvente; da Remição; da Suspensão da extinção do Processo de Execução. DO PROCESSO CAUTELAR: Das Medidas Cautelares. 

DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS: Dos Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa e Voluntária.

CARGO 402: ANALISTA DE SISTEMA

Conhecimentos Específicos: Certificação em Gestão de Projetos – PMI Project Management Professsional (PMP – Profissional de 

Gerência de Projetos, em português) emitido pelo  Project Management Institute (PMI), que atesta conhecimentos nas boas práticas de 

gerenciamento  de  projetos,  responsabilidade  social  e  ética,  baseados  na  norma  PMI-ANSI  denominada  PMBOK.  Conhecimento  do 

Information Technology Insfrastructure Library (ITIL), conjunto de boas práticas a serem aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção 

de serviços de tecnologia da informação (TI) buscando promover a gestão com foco no cliente e na qualidade dos serviços de tecnologia da  

informação (TI). Conhecimento em UML Unified Modeling Language (UML), linguagem de modelagem não proprietária de terceira geração, 

que visa auxiliar a visualização dos desenho e da comunicação entre objetos. Conhecimentos em COBIT, do inglês, Control Objectives for  

Information and related Technology, guia de boas práticas apresentado como famework, dirigido para a gestão de tecnologia de informação. 

Conhecimentos  avançados  de  Informática;  Conhecimentos  de  Telecom;  Conhecimentos  específicos  avançados  e  administração  nas 

plataformas: Windows, Windows Server 2003/2008, Active Directory Cetificate Services, IIS; Terminal Server; Conhecimentos em Redes de 

Computadores.

CARGO 403: ASSISTENTE SOCIAL

Conhecimentos Específicos: 1. Fundamentos do serviço social. 2. Política social. 3. Seguridade social. 4. Reforma sanitária. 5. Serviço 

social na contemporaneidade: dimensões históricas, teórico metodológicas e ético-políticas no contexto atual do Serviço Social. 6. Serviço 
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Social e família: diversidade e multiplicidade dos arranjos familiares e direitos geracionais. 7. O Serviço Social no Processo de reprodução de 

Relações Sociais.  8.  Questão social  e Serviço social.  9.  Planejamento em serviço social:  alternativas metodológicas de processos de 

planejamento, monitoramento e avaliação – formulação de programas, projetos e planos; processo de trabalho do Assistente Social. 10. 

Instrumentalidade do Serviço Social.  11.  Pesquisa em Serviço Social.  12. Indicadores Sociais.  13. Elaboração de laudos, pareceres e 

relatórios sociais. 14. Trabalho em rede. 15. Interdisciplinaridade. 16. Atribuições do Assistente Social na Saúde. 17. O Serviço Social na 

década de 90. 18.  Gestão democrática na Saúde. 19. Legislação: SUAS (Sistema Único de Assistência Social); LOAS (Lei Orgânica da 

Assistência Social); Código de Ética Profissional do Assistente Social; Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social e o ECA 

(Estatuto da Criança e do Adolescente). Lei da Saúde - SUS. Lei Maria da Penha. Estatuto do Idoso. Diretrizes Curriculares do Curso de  

Serviço Social ABEPSS e MEC, Constituição Federal, HumanizaSUS, Conselho Federal de Medicina.

CARGO 404: BIÓLOGO

Conhecimentos Específicos: 1. Bioquímica básica e biomoléculas. 2 Metabolismo e regulação da utilização de energia. 3 Proteínas e 

enzimas. 4 Macromoléculas informacionais, transmissão da informação  genética.  4.1  Técnicas  de  identificação  utilizando  o  DNA.  4.2  

Genética  de populações. 4.3 Técnica de PCR. 5 Comunicação e regulação geral do organismo. 6 Biologia molecular e engenharia genética. 

6.1 Organismos geneticamente modificados. 7 Melhoramento genético. 8 Biotecnologia vegetal. 9 Biotecnologia animal. 10 Biotecnologia 

microbiana e fermentações. 11 Legislação de propriedade industrial: generalidades, marcas e patentes. 12 Bioestatística. 13 Monitoramento 

ambiental. 13.1 Ecossistemas aquáticos continentais, costeiros e  oceânicos.  13.2  Ecotoxicologia.  13.3  Cultivo  e  manutenção  de  

organismos  aquáticos.  13.4 Ensaios de toxicidade de efluentes e de produtos solúveis e insolúveis com organismos de diversos níveis  

tróficos. 13.5 Avaliação de impactos ambientais. 13.6 Valoração de danos ambientais. 14 Legislação ambiental. 15 Economia ambiental. 16 

Política ambiental e desenvolvimento sustentável. 17 Gestão ambiental. 18 Planejamento ambiental, planejamento territorial, vocação e uso 

do solo, urbanismo. 19 Conservação de recursos naturais. 20 Ecologia de  populações.  21  Manejo  de  fauna.  22  Taxonomia  vegetal.  23  

Anatomia  vegetal.  23 Biogeografia. 24 Avaliação de Impacto Ambiental. 25 Controle biológico de pragas e doenças. 26 Reflorestamento e 

reciclagem de resíduos orgânicos. 27 Fitopatologia. 28 Inventário e avaliação do patrimônio natural.

CARGO 405: CONTADOR

Conhecimentos  Específicos:  Contabilidade  Pública:  conceito,  campo  de  atuação;  bens  públicos,  entidades  públicas,  conceito  e 

classificação; orçamento: conceito, elaboração e regime orçamentário; créditos adicionais: conceito e classificação; receitas e despesas 

orçamentárias;  estágios  e  classificação;  ingressos e  dispêndios  extraorçamentários,  variações  patrimoniais  quantitativas  e qualitativas; 

avaliação e mensuração de ativos e passivos; plano de contas e subsistemas contábeis; demonstrações contábeis: balanço orçamentário, 

financeiro  e  patrimonial,  demonstração  das  variações  patrimoniais  e  dos  fluxos  de  caixa.  Escrituração  contábil.  Despesas  e  receitas 

orçamentárias. Classificação institucional, funcional e programática da despesa orçamentária. Sistema de Planejamento Integrado: Plano 

Plurianual  – PPA, Lei  de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei  Orçamentária Anual – LOA. Licitações: Lei  nº 8.666/93 e alterações 

posteriores; pregão lei n° 10.520. Atos e contratos administrativos. Emenda constitucional nº 19 e emenda constitucional nº 20. Aspectos da  

Lei complementar nº 101/2000 – lei de responsabilidade fiscal (conceitos, limites com pessoal, limites de endividamento, retornos aos limites, 

tratamento  das  receitas  e  despesas  públicas,  RREO,  RGF entre  outros  aspectos).  Legislação:  Lei  4.320/64;  Normas  Brasileiras  de 

Contabilidade  Aplicadas  ao  Setor  Público  (NBC T 16):  16.1,  16.2,  16.3,  16.4,  16.5,  16.6,  16.7,  16.8,  16.9,  19.10;  Lei  8.666/93;  Lei  

Complementar 101/2000, Lei Complementar 123/2006.

CARGO 406: ECONOMISTA

Conhecimentos Específicos:  1 Análise  macroeconômica.  1.1  Contabilidade nacional.  1.2  Renda nacional.  1.3  Produto nacional.  1.4 

Consumo.  1.5  Poupança.  1.6  Investimento.  1.7  Política  fiscal  e  monetária.  1.8  Inflação.  1.9  Moeda  e  crédito.  1.10  Desenvolvimento  

econômico. 2 Análise microeconômica. 2.1 Oferta e procura. 2.2 Equilíbrio do consumidor. 2.3 Equilíbrio da firma. 2.4 O mecanismo de 

formação de preços. 2.5 Regimes de concorrência. 2.6 Teoria da produção. 3 Economia internacional. 3.1 Balanço de pagamentos. 3.2  

Comércio internacional. 3.3 Taxas de câmbio. 3.4 Sistema financeiro internacional. 4 Economia brasileira. 4.1 A industrialização brasileira.  4.2 

O  desenvolvimento  econômico.  4.3  O  processo  inflacionário  brasileiro.  4.4 Orçamento da União. 5 Matemática financeira. 5.1 Regra de 

três simples e composta, percentagens. 5.2 Juros simples e compostos: capitalização e desconto. 5.3 Taxas de juros: nominal, efetiva,  

equivalentes, real e aparente. 5.4 Rendas uniformes e variáveis. 5.5 Planos de amortização de empréstimos e financiamentos. 5.6 Cálculo 

financeiro: custo real efetivo de operações de financiamento, empréstimo e investimento. 5.7 Avaliação de alternativas de investimento. 6 

Avaliação econômica de projetos. 6.1 Taxa interna de retorno e valor presente líquido de um fluxo de caixa. 6.2 Comparação de alternativas 

de  investimento  e  financiamento.  7  Contabilidade Geral.  7.1  Noções  de  contabilidade.  7.2  Análise  das  demonstrações  financeiras.  8 

Administração Financeira. 8.1 Análise de fluxo de caixa. 8.2 Análise de capital de giro. 8.3 Princípios gerais de alavancagem. 8.4 Análise do 
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equilíbrio operacional. 9 Contabilidade gerencial. 9.1 Relações custo – volume – lucro. 9.2 Sistemas de custeamento. 9.3 Orçamento. 9.4 

Centro  de  lucro  e  preços  de  transferências.  9.5  Padrões  de  comportamento  de  custos.  9.6 Contabilidade por responsabilidade. 10  

Aspectos Tributários – conceito, principais tributos e seus impactos nos negócios empresariais.

CARGO 407: ENFERMEIRO DO TRABALHO

Conhecimentos Específicos: 1 Atuação do enfermeiro do trabalho na prevenção de doenças relacionadas ao trabalho. 2 Processo de 

enfermagem na saúde ocupacional: histórico, diagnóstico, prescrição, evolução e prognóstico. 3 Bioética e a enfermagem do trabalho. 4 

Moral, ética e deontologia. Ergonomia: conceito e suas evoluções, fatores interferentes nos postos de trabalho,  as  cargas  provenientes  do 

trabalho,  avaliação  do  trabalho,  considerações  sobre algumas posturas. 5 Saúde mental e do trabalho: o nível psicossocial, o nível 

sociopsicossocial, o nível sociodinâmico e mecanismos de defesa. 6 Inumização do trabalhador: vacinas, antígenos e anticorpos; imunidade 

ativa e passiva; fatores inerentes ao organismo que recebe a vacina; componentes e origem das vacinas; requisitos básicos de uma vacina; 

controle de qualidade, rede de frio e contra-indicações gerais; situações em que se recomenda o adiamento da vacina; associação de  

vacinas, vacinação em situações especiais,  profilaxia do tétano após ferimento,  ações gerais de enfermagem, doenças de notificação 

compulsória. 7 Higiene e segurança ocupacional. 8 Doenças relacionadas ao trabalho: classificação as doenças do trabalho de acordo com 

os sistemas e aparelhos. 9 Sistema tegumentar. 10 Sistema respiratório. 11 Sistema nervoso e órgãos dos sentidos. 12 Sistema digestivo. 13  

Sistema urinário. 14 Sistema músculoesquelético. 15 Sistema cardio-vascular. 16 Ginástica laboral: objetivos, benefícios e como fazer. 17 

Primeiros socorros. 18 Saúde do trabalhador no âmbito do SUS. 19 Ética e legislação profissional.

CARGO 408: ENGENHEIRO AMBIENTAL

Conhecimentos Específicos: Ciências do Ambiente. Projetos Ambientais. Legislação Ambiental. Hidrogeologia. Hidrologia. Geomorfologia e 

Uso e Ocupação do Solo. Biomas. Ecossistemas. Geoquímica Ambiental. Climatologia. Estudo de Impactos Ambientais e Relatório de 

Impacto Ambiental   –EIA/RIMA. Planejamento e Implantação de Sistemas de Gestão Ambiental.  Recuperação de Áreas Degradadas. 

Pedologia. Análise de Química Solo, Ar e Água. Hidráulica. Controle de Poluição das Águas. Controle de Poluição Atmosférica. Saúde 

Pública.  Planejamento  dos  Recursos  Hídricos.  Obras  Hidráulicas.  Avaliação  de  impacto  ambiental.  Análise  de  relatórios  e  pareceres 

ambientais. Elaboração de pareceres ambientais. Análise e interpretação da Legislação Ambiental e das resoluções Conama. Elaboração de 

especificações  técnicas  para  contratação  de  serviços  e  estudos  ambientais.  Projetos  Ambientais.  Legislação  Ambiental.  Biomas. 

Ecossistemas. Estudos de Impactos Ambientais e relatório de impacto ambiental. Processos de licenciamento ambiental.

CARGO 409 a 413: ENGENHEIRO CIVIL

Conhecimentos  Específicos:  Conhecimento  e  procedimentos  de  construção  de  estradas  de  rodagem,  vias  públicas,  obras  de 

abastecimento de água, drenagem, irrigação e saneamento urbano e rural, processos de aprovação de projetos, qualidade e segurança de 

obras, vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos e laudos técnicos, normas e documentação técnica, processos licitatórios de obras e 

serviços de engenharia, infração a normas e posturas municipais, desmembramentos, loteamentos, abertura de ruas; noções de estruturas, 

saneamento e meio ambiente (redes de esgoto, estação de tratamento de esgoto, lagoas de estabilização, abastecimento de água, limpeza 

urbana - acondicionamento, coleta, transporte, destinação final do lixo), poluição do meio ambiente, arquitetura e urbanismo, geologia e 

geotécnica,  materiais de construção, técnicas de construção, organização de canteiro de obras, solos. Planejamento,  Orçamentação e 

Controle de Projetos e Obras. Patologia na Construção Civil. 

CARGO 414: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Conhecimentos  Específicos:  TEORIA  DE  CIRCUITOS  ELÉTRICOS:  Elementos  fundamentais,  Leis  fundamentais,  teoremas  e 

metodologias de análise de circuitos elétricos; Circuitos elétricos em C.C.; Circuitos elétricos em C.A. monofásicos e polifásicos em regime 

permanente; Resposta nos domínios do tempo e da freqüência para circuitos com associações RL, RC e RLC, em série, paralelo e mistas; 

Análise de harmônicas de fontes sinusoidais.  CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA E MÁQUINAS ELÉTRICAS: Circuitos 

magnéticos com excitação em C.C e C.A.; Circuitos elétricos acoplados magneticamente; Características Indução x Campo de materiais 

magnéticos, susceptibilidade e permeabilidade magnética; Transformadores monofásicos e trifásicos: princípio de funcionamento, modelos 

equivalentes,  ensaios  de  rotina  e  obtenção  dos  parâmetros  representativos;  Autotransformador:   princípio  de  funcionamento,  modelo 

equivalente, ensaios de rotina e obtenção dos parâmetros representativos; Transformador de três enrolamentos: princípio de funcionamento e 

modelos equivalentes; Princípio da conversão eletromecânica de energia; Máquinas de corrente contínua em regime permanente: princípio de 

funcionamento e modelos equivalentes das diversas configurações; Máquinas síncronas: princípio de funcionamento, modelos equivalentes e 

Página 7 de 9.



comportamento  em  regime  permanente  e  transitório;  Máquinas  de  Indução:  princípio  de  funcionamento,  modelos  equivalentes  e 

comportamento em regime permanente e transitório; Controle de velocidade de máquinas de indução.  MEDIDAS ELÉTRICAS: Sistema 

Internacional de Unidades (SI); Medição de corrente, tensão, potência e energia elétrica; Transformadores para instrumentos (TCs e TPs); 

Transdutores  elétricos  e  de  temperatura;  Exatidão,  precisão  e  erro  de  medidas.   INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS  DE  B.T.  E  A.T: 

Dimensionamento de condutores e barramentos elétricos;  Dimensionamento de condutos para condutores elétricos;  Curto-circuito  nas 

Instalações Elétricas. Seleção e especificação de transformadores de força, transformadores de potencial (TP), de corrente (TC). Paralelismo 

de Transformadores. Geração de emergência. Segurança e proteção nas instalações elétricas. Aterramento; Proteção contra descargas 

atmosféricas; Sistemas de comando e proteção de circuitos elétricos; Acionamentos de máquinas elétricas; Subestações Industriais e de 

edificações:  dimensionamento  e  projeto das instalações e  especificações  de equipamentos;  Correção do fator  de potência:  projeto e  

especificações; Luminotécnica:  Projeto de sistemas de iluminação interna e externa. TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA: Redes de Distribuição primária e secundária: padrões e dimensionamento da rede e equipamentos; Controle de Tensão; Medição 

de Energia Elétrica: padrões de medição e tipos de Consumidores e tarifas elétricas; Proteções em Sistemas de Distribuição. Resistência,  

reatâncias, indutância e capacitância das linhas. Valores relativos e por unidade. Cálculo elétrico de linhas curtas. Equação da linha longa, 

impedância  característica,  propagação  e  atenuação.  Representação  da  linha  por  quadripolo.  Linhas  T  e  PI.  Potência  e  regulação. 

ELETRÔNICA ANALÓGICA: Dispositivos semicondutores: funcionamento, características e aplicações de diodos, transistores, SCRs, TRIACs 

e DIACs; Circuitos retificadores, grampeadores e ceifadores; Amplificadores Operacionais: funcionamento, características e aplicações em 

circuitos  amplificadores,  filtros  e  controladores;  Realimentação;  Circuitos  chaveadores:  conversores  CC-CC,  Choppers  e  Inversores. 

ELETRÔNICA DIGITAL: Álgebra Booleana; Portas Lógicas; Diagramas Lógicos, Tabelas Verdade e Mapas de Karnaugh; Linguagens de 

Programação  Leadder,  STL e  FDB;  Circuitos  Combinacionais  e  seqüenciais;  Registradores  e  contadores;  Conversores  A/D  e  D/A.  

SISTEMAS DE POTÊNCIA: Curto circuito simétrico e assimétrico: componentes simétricas e redes de seqüências; Ligação à terra; Análise de 

Sistemas e Estabilidade em Regime Permanente e em Regime Transitório; Regulação e controle de tensão; Proteções de Transformadores e 

de Linhas de AT.  SISTEMAS DE CONTROLE: Modelagem e respostas transitórias e permanentes de sistemas dinâmicos; Digramas de 

Blocos e de fluxos de sinal; Equações e variáveis de estado; Critérios de  estabilidade; Controladores PI, PD e PID: análise e síntese de  

controladores e compensadores.  MATERIAIS ELÉTRICOS: Materiais condutores; Materiais isolantes.

CARGO 415: GEÓLOGO

Conhecimentos Específicos: 1 Mineralogia. 2 Gemologia. 3 Caracterização tecnológica de minerais. 4 Geomorfologia.  5  Petrografia  e 

Petrologia  sedimentar,  ígnea  e  metamórfica.  6  Geologia estrutural. 7 Mecânica das rochas. 8 Métodos geofísicos e geoquímicos. 9 

Geoprocessamento. 10 Geoposicionamento. 11 Cartografia. 12 Geologia de engenharia. 13 Hidrogeologia. 14 Geologia econômica. 15 

Geologia  histórica.  16  Tectônica  de  placas.  17  Prospecção  mineral.  18  Economia  mineral.  19  Legislação  mineral.  20  Planejamento,  

desenvolvimento de minas e avaliação de jazidas. 21 Lavra de mina subterrânea. 22 Lavra de mina a céu aberto. 23 Tratamento de minérios. 

24 Perfuração e desmonte de rochas. 25 Segurança na mineração. 26 Planejamento e gerenciamento ambiental na mineração. 27 Legislação 

Ambiental. 28 Uso e gestão de recursos hídricos.

CARGO 416: MÉDICO DO TRABALHO

Conhecimentos Específicos: Noções de clínica geral; Saúde do trabalhador e principais doenças profissionais: noções de epidemiologia, 

estatística em medicina do trabalho, bioestatística, acidentes do trabalho suas definições e métodos de prevenção; noções de atividade, carga 

de trabalho e fisiologia do trabalho; epidemiologia das LER / DORT, caracterização, evolução e prognóstico; acompanhamento médico de 

portadores de doenças profissionais; automação e riscos à saúde; noções de atividade física e riscos à saúde; trabalho sob pressão temporal 

e  riscos  à  saúde;  agentes  físicos,  químicos  e  biológicos  e  riscos  à  saúde;  noções  de  toxicologia;  noções  de  sofrimento  psíquico  e 

psicopatologia do trabalho; problemas provocados por dependência química tabagismo, álcool e outras drogas; noções de avaliação e 

controle de riscos ligados ao ambiente de trabalho; noções de ergonomia. Legislação pertinente à segurança e à saúde do trabalhador:  

noções de legislação acidentária e previdenciária, Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário NTEP e Fator Acidentário de Prevenção FAP. 

Noções sobre o funcionamento e gestão de um serviço médico e de segurança do trabalho em empresa.

CARGO 417 a 421: QUÍMICO INDUSTRIAL 

Conhecimentos Específico: 1 Físico-química. 1.1 Energia e o primeiro princípio da termodinâmica. 1.2 Segundo princípio da termodinâmica. 

1.3 Entropia e o terceiro princípio da termodinâmica. 1.4 Espontaneidade e equilíbrio.  1.5 Equilíbrio químico. 1.6 Equilíbrio em células 

galvânicas. 1.7 Cinética química: leis empíricas e mecanismos. 1.8 Gases.  2  Química  analítica.  2.1  Erros  e  tratamentos  estatísticos  de 

dados   analíticos.   2.2  Fundamentos  da  análise  titulométrica.  2.3  Titulometria  de  neutralização.  2.4  Complexometria  com EDTA.  2.5 

Titulometria de oxi-redução. 2.6 Espectroscopia de absorção ultra-violeta e visível. 2.7 Espectroscopia de absorção infra-vermelho. 2.8 
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Fosforecência e fluorescência. 2.9 Espectroscopia de absorção: chama e absorção atômica. 2.10 Métodos potenciométricos. 2.11 Métodos 

cromatográficos.  2.12  Conlometria.  2.13  Polarografia  e  técnicas  correlatas.  2.14 Espectometria de massa. 3 Química inorgânica. 3.1  

Ligação química e estrutura molecular. 3.2 Ácidos e bases. 3.3 A química dos ânions  e cátions. 3.4 Tabela periódica e a química dos  

elementos.  3.5  A  química  de  coordenação.  4  Química  Orgânica.  4.1  Teoria  estrutural.  4.2 Alcanos, alquenos, alquinos, compostos 

aromáticos,  compostos  halogenados,  álcoois,  fenóis,  éteres,  aldeídos,  cetonas,  ácidos  carboxílicos  e  seus  derivados  e  compostos 

nitrogenados: nomenclatura, propriedades e reações. 5 Técnicas de extração. 6 Análise de fertilizantes e agrotóxicos.

CARGO 422: RELAÇÕES PÚBLICAS

Conhecimentos Específicos:  1 Teorias da Comunicação: história e conceitos das principais teorias de comunicação. Papel dos meios de 

comunicação na construção da realidade social. Teorias sobre a produção da notícia e seus efeitos. 2 Imagem empresarial e Comunicação 

Integrada: Identidade institucional;  Questões públicas e Relações Públicas;  Administração de crises; Relações com o Governo; Lobby; 

Relações com a Imprensa; A notícia como estratégia de promoção da imagem empresarial; O planejamento da comunicação integrada; 

Imprensa,   Relações   Públicas   e   Publicidade   em   Comunicação   Empresarial.   3 Economia,   negócios,   cultura   e   política.   Realidade 

socioeconômica   e   política   brasileira; conjuntura econômica internacional; indústria mundial de energia, petróleo e gás; gestão empresarial,  

marketing,  desenvolvimento  sustentável,  arte,  antropologia,  relações internacionais, geopolítica. 4 Relacionamento das organizações com 

seus públicos: interno; comunidade;      mídia;      governo.  5 Relações      Públicas      como      função      política      e administrativa.  6  

Planos,  projetos  e  programas  de  Relações  Públicas.  Gerenciamento  de programas de Relações Públicas. 7 Relações Públicas no  

governo federal, estadual e municipal. 8 Relações Públicas e responsabilidade social. 9 Técnicas administrativas aplicadas às Relações 

Públicas. Veículos escritos de comunicação dirigida: correspondência; mala-direta; manuais; relatórios.   10 Redes,   níveis,   direções   e  

barreiras   da   comunicação   organizacional. 11 Comunicação e Relações Públicas no contexto da globalização.  12 Legislação e ética de  

Relações Públicas.
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