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tecimento de Água, Esgoto, Combate a Incêndio. Fundações – Blocos, Sapatas, 
Tubulões, Estacas.
Planejamento de Construções – Documentação, Projetos, Orçamento, Custos, 
Análise de Custos Benefício, Planejamento de Obra,Cronograma. Patologia 
das Construções – Patologia em Estruturas, Revestimentos, Telhados, Forros 
e Pisos.
E) ANALISTA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL JR. - 
Engenharia Elétrica/Eletrônica
Leis de Ohm, Kirchoff; Associação de resistores, capacitores e indutores; Cir-
cuitos em CC e CA (corrente, tensão, potência, energia, freqüência, fasores); 
Circuitos lógicos (relés e portas lógicas); Motores trifásicos de indução (circui-
tos de comando, cálculos de potência, etc); Transformadores; Instrumentos de 
medição (amperímetro, voltímetro, TP, TC, multiteste, etc); Iluminação (cálcu-
los); Motores de CC (características técnicas, manutenção, ensaios); Linhas de 
transmissão de potência (CA e CC); Sistemas de proteção elétrica; Cálculo de 
correntes de falta; Dispositivos de proteção (fusíveis, disjuntor, sensores dife-
renciais, sensores de corrente, etc); Filtros de harmônicos; Fator de potência e 
técnicas de correção; Conceitos de estatística; Transformada de Laplace; Dispo-
sitivos eletrônicos: Diodos, SCRs, IGBT, MOSFET; CLPs (funções e programação 
básica); Forças mecânicas eletromagneticamente induzidas.
Dipositivos e Circuitos Eletrônicos: Descrição física dos semicondutores; Jun-
ção P-N: Diodos semicondutores: Diodos (zener, fotodiodo, túnel, LED, PIN): 
Transmissor de junção bipolar; Tenções reversas e de ruptura em transistores; 
Configurações de transistores; Classes de Amplificadores; Corte e saturação 
em transistores;Transistor multiemissor; Fototransistor; Transistor de efei-
to de campo; Multivibradores; Schmitt trigger; Amplificadores Operacionais; 
Circuitos com amplificadores operacionais (básicos); Características do 741; e 
Circuitos Integrados básicos. Circuitos Digitais: Variáveis lógicas; Circuitos ló-
gicos com diodos e transistores; Família de circuitos integrados (TTL, ECL, DTL 
e DCTL); Lógica sequencial (dois níveis, flip-flop); Estados internos, equações 
de estado: Tabela de fluxo; Análise de circuitos sequenciais; Contadores bási-
cos. (incrementador e decrementador); Multiplexadores; Demultiplexadores; e 
Temporizadores; Circuitos de Potência: Diodos e transistores de chaveamento; 
Fontes chaveadas; Transistores bipolares de potência e mosfet de potência; 
Inversores; Fontes reguladas; Choppers; Tiristores de potência (SCR, TRIAC, 
DIAC); Osciladores; Circuitos de disparo de tiristores; Circuitos de acionamen-
tos de reles; e Reles de sobrecorrente; Sistema de Controle: Circuitosbásicos de 
controle utilizando o CI 555; Introdução à realimentação; e Microprocessadores: 
Visão geral do computador; Conjunto de instruções de máquina; Pilhas de me-
mória; Microprocessadores do tipo 8086 e 8088; Estrutura e endereçamento 
dos 8086 a 8088; Noções do chip’s 8282, 8286, 8284 A, 2716 e 2142; Redes de 
computadores, topologias e características.
F) Analista de Sistemas e Informações Jr.: I. Desenvolvimento de Sistemas: 
Metodologias de desenvolvimento; Análise essencial; Análise e projetos 
orientados a objeto com UML; Emprego de Ferramentas CASE; Ciclo do sof-
tware; Reengenharia de sistemas; Gerência de Projetos; Projeto de análise 
de requisitos e estudo de viabilidade de sistemas; Prototipação de sistemas; 
Plano de testes e qualidade de sistemas; Qualidade de software; RUP – Ra-
tional Unified Process; Métricas de software e análise de pontos de função. 
II. Linguagens de Programação: Tipos de dados elementares e estruturados; 
Funções e procedimentos; Estruturas de controle de fluxo; Programação 
orientada a objetos; Linguagem e ambiente de desenvolvimento plataforma.
NET; Linguagens de programação: Visual Basic, VB for Aplications, C++, ASP, 
PHP, Java, Javascript, VBScript; Padões Sintáticos XML e http; Algoritmos e 
estrutura de dados e objetos; Documentação. III, Comunicação de Dados e 
Arquitetura de Redes: Serviços de comunicação de dados; Meios de trans-
missão; Topologias de redes de computadores; Elementos de interconexão de 
redes de computadores (hubs, repetidores, switches, roteadores); Protocolos 
de redes de computadores; Modelo de referência OSI; Modelo de referência 
TCP/IP; Protocolos TCP/IP; Endereçamento IP; Protocolos de roteamento RIP 
e RIP II; Partilhamento em subredes; Padrões IEEE 802; Serviços e Servidores 
de rede; Gerenciamento de sites WWW (World Wide Web); Projeto de redes 
TCP/IP; Comunicação sem fio. IV. Sistemas Operacionais: Conceitos de sis-
temas operacionais; Sistemas de Arquivos; Serviços de rede em ambiente 
Windows 2003: Active Directory, IIS, DNS, WINS, DHCP, Grupos de Usuários 
e Unidades Organizacionais, Domínios, Sites, Diretivas de Grupo, servidor 
de arquivos, servidor de impressão, backup, ISA Server 2004; Ferramentas 
de diagnóstico de problemas em rede (nslookup, ping, tracert, etc.). V. Ban-
co de Dados: Modelagem conceitual de dados; Projeto Lógico de Banco de 
Dados; Projeto Físico de Banco de Dados; Segurança em Banco de Dados; 
Operações de Banco de Dados SQL Server 2000 (Integridade Referencial, 
Store Procedures e Triggers) Administração de Banco de Dados SQL Server 
2005; Linguagem de definição e manipulação de dados SQL ANSI (American 
National Standards Institute); DDL - Data Definition Language; DML - Data 
Manipulation Language; DCL - Data Control Language; Abstração de dados. 
VI. Segurança: Filtragem de Pacotes; Arquiteturas de Firewall; Criptografia 
baseada em chaves e SSL; IPSec (Internet Protocol Security); Redes Virtuais 
Privadas; Sistemas de detecção de intrusão; Normas de Segurança; Políticas 
de Segurança; Legislação Brasileira sobre Segurança Digital; Planos de Con-
tingência; Gerência de Riscos; Auditoria de sistemas; Sistemas Criptográficos: 
Simétrico e assimétrico; Assinatura e certificação digital; Gerência de chaves 
(PKI); Ferramentas de suporte remoto; Recuperação de dados. VII.Gestão de 
ambiente de TI: COBIT, Governança de TI, Balanced Scorecard (BSC). VIII. Mi-
crocomputadores: Windows XP; Office XP/2003; Internet Explorer; Conceitos 
de Hardware; Diagnóstico de problemas de funcionamento, conectividade e 
configuração de ambiente de usuário.
G - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO –
Introdução à Engenharia de Segurança do Trabalho. Psicologia aplicada à En-
genharia de Segurança do Trabalho. Legislação e Normas Técnicas. Gerência 
de Riscos. Ergonomia. Proteção e prevenção contra Incêndios. Primeiros So-
corros e Toxicologia. Proteção ao Meio Ambiente. Introdução a Administração 
Aplicada à Engenharia de Segurança do Trabalho. PORTARIA MTB Nº 3.214, DE 
08 DE JUNHO DE 1978; Ética e Cidadania no Trabalho; Fundamentos de Saúde.
Segurança do Trabalho: legislação e normatização, acidentes de trabalho; Or-
ganização Básica do Trabalho; Higiene do Trabalho; Saúde e Segurança Apli-
cada ao Trabalho; Máquinas; Equipamentos, Materiais e Instalações; Métodos 
e Técnicas de Treinamento; Gestão da Qualidade e Produtividade; Primeiros 
Socorros; Prevenção e Controle de Perdas em Segurança no Trabalho; Ergo-
nomia; Tecnologia da Prevenção e Controle de Sinistros; Gestão em Saúde e 
Segurança no Trabalho; Laudos Periciais; Saneamento do Meio Ambiente; Ris-
cos Ambientais; Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva – EPI/EPC; Ins-
peções de Segurança; CIPA; Normas Técnicas Específicas; Corpo de Bombeiros 
– quanto a treinamento e formação de brigada de incêndio; Normas Técnicas 
de Edificações (ABNT), para locação de equipamentos de combate à incêndio 
(hidrantes, extintores, sinalização se segurança); Legislação Ambiental Estadu-
al e Federal.
H - MÉDICO DO TRABALHO:
MEDICINA DO TRABALHO: Organização dos serviços de saúde do trabalhador. 
Organização Internacional do Trabalho e Normas Internacionais do Trabalho. 
Recomendações 112/59 da OIT – Convenção 161/85 da OIT-NR4 SESMT; NR5 - 
CIPA; NR7 - PCMSO; NR9 - PPRA; PPP e suas regulamentações; Doenças ocupa-
cionais relacionadas ao trabalho. Conceito: relação saúde/doença/ambiente do 
trabalho. Doenças ocupacionais e profissionais. Doenças causadas por agentes 
físicos; químicos e biológicos. Doenças relacionadas aos sistemas cardiovas-
culares; digestivo; endócrino; hemolinfático neuropsíquico; osteomuscular; 
respiratório; tegumentar; urogenital; oftálmico e otolaringológico. Doenças 
infecciosas ocupacionais e câncer; Acidentes no trabalho ou portador de uma 
doença do trabalho – Reabilitação Profissional – mudança de cargo/função: 
Toxicologia ocupacional. Agentes tóxicos; exposições e vias de introdução. 
Classificação das intoxicações – limites permissíveis para agentes tóxicos no 
ambiente de trabalho; Ergonomia – cargas e solicitações no trabalho – formas 
de trabalho humano. Fadiga e monotonia; vibrações intensas – iluminação; 
Saúde ambiental e repercussões na saúde individual e coletiva. Mapeamento 
de riscos – ações de saúde: de segurança do trabalho e dos agentes funcionais 
– campanhas de prevenção de saúde; planejamento; implantação e execução 
de programa. AIDS; Alcoolismo; Tabagismo e uso de drogas nas empresas; 
Legislação previdenciária e acidentária (CLT). Decreto nº 3.048/99 Direito do Tra-
balho – regulamentação atual de insalubridade – NR 15 da Portaria nº 3.214/78: 
Laudo pericial e os processos trabalhistas – proteção do trabalhador; da mulher 
e do menor; Vigilância sanitária – legislação estadual e municipal – epidemio-
logia e saúde do trabalhador. Sistema de abastecimento de água; desinfecção 
da água; águas residuárias. Aspectos de biossegurança; Experiência no aten-
dimento de urgências em medicina pré-hospitalar para vítimas de acidentes e 
mal súbito – Perícia Médica – Sigilo Profissional Atestado e Boletim Médico; A 
Patologia do Trabalho numa perspectiva ambiental; Saúde do Trabalhador no 
âmbito do SUS. Vigilância à Saúde do Trabalhador; Investigação e análise dos 
acidentes de trabalho – conceito do acidente do trabalho; medidas técnicas e 
administrativas de prevenção. Metodologia de abordagem: individual e coletiva 
dos trabalhadores com o uso de ferramentas epidemiológicas; Epidemiologia.
B) Para os cargos de Ensino Fundamental Completo (ELETRICISTA DE MANU-
TENÇÃO I ).
1 – LÍNGUA PORTUGUESA: Acentuação Gráfica. Pontuação. Estudo de texto. 
Conhecimento da língua: ortografia; pontuação; emprego do nome; emprego 
do pronome; emprego de tempos e modos verbais; regência verbal e nominal: 
aspectos gerais; estrutura da oração e do período.
 A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na Ortografia vigente, 

considerando que as novas regras do acordo ortográfico serão obrigatórias no 
Brasil, em caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013.
2 – MATEMÁTICA: Noções de conjunto. Conjunto dos números naturais. Ope-
rações. Múltiplos e divisores de um número natural, máximo divisor comum e 
mínimo múltiplo comum de dois números naturais. Potências e raízes. Conjun-
to dos números inteiros. Operações. Conceito de fração. Operações elemen-
tares com frações. Aplicações. Números decimais; operações com decimais. 
Aplicações. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Regra de 
três simples, aplicações. Cálculo de porcentagens, juros simples e compostos, 
aplicações. Cálculo algébrico: operações elementares. Equações, inequações e 
sistemas de primeiro grau. Problemas de aplicação. Leitura e interpretação de 
dados apresentados em gráficos de barra, setores e linhas. Uso de listagens e 
diagrama da árvore na resolução de problemas. Unidades de comprimento, 
área, volume, capacidade, massa e tempo. Cálculo do perímetro e da área de 

liedros regulares, pirâmides, prismas, cilindro, cone e esfera (elementos e 
equações). Geometria Analítica: Estudo Analítico do Ponto, da Reta e da 
Circunferência (elementos e equações). Números Complexos: Operações. 
Forma algébrica e trigonométrica.
3 – INGLÊS: Competência para entender e interpretar textos redigidos em inglês 
de nível intermediário e técnico; Domínio das seguintes estruturas gramaticais: 
Artigos; Substantivos: plural dos substantivos; gênero dos substantivos; uso 
do possessivo; Adjetivos: demonstrativos, indefinidos, comparativos e superla-
tivos, formas regulares e irregulares; possessivos; Pronomes: pronomes pesso-
ais, possessivos, pronomes indefinidos, pronomes relativos; Verbos: formas e 
tempos verbais de verbos regulares e irregulares e os verbos anômalos; Advér-
bios: advérbios de freqüência; advérbios de modo. Preposições; Conjunções; 
Orações: estrutura das orações interrogativas e negativas. Leitura e interpreta-
ção de textos técnicos; tradução.
4- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
A) ANALISTA DE COMUNICAÇÃO JR –
Jornalista: Ortografia, gramática, redação oficial: formas de tratamento, tipos 
de discursos, correspondência oficial, as características da linguagem no jorna-
lismo impresso. A linguagem da notícia. Produção do texto noticioso. Prática 
de edição: pauta, redação, revisão, ilustrações, edição e diagramação. Estrutura 
dos diversos meios de comunicação: jornal, rádio, televisão, revista.
Teorias da Comunicação; Teorias do Jornalismo. Direito autoral de publica-
ção de fotos e textos, ilustrações e peças de comunicação do meio eletrônico. 
Gêneros jornalísticos: características e uso. Técnicas de redação jornalística: 
elaboração de matérias, lead etc. A linguagem jornalística: estrutura, texto, 
lide, sublide, título, entre título etc. Captação da informação: pauta, formas 
e comportamento profissional; Edição de informações captadas; Técnicas 
de entrevista. Características dos veículos de comunicação: jornal, revista, 
televisão; agencias e mídia eletrônica/Internet. Assessoria de imprensa: con-
ceitos, relacionamento com a mídia. Meios de divulgação: entrevista coletiva, 
entrevista exclusiva, press release etc. Planejamento gráfico em jornalismo: 
veículos impressos, diagramação, projeto gráfico, conhecimento de softwa-
res próprios para edição gráfica. Novas tecnologias: teóricos da internet, 
preparação de textos jornalísticos para a internet. Gestão estratégica da 
comunicação organizacional; Comunicação interna; comunicação integrada 
interna externa.
Legislação - Código de ética dos jornalistas brasileiros. Decreto-lei nº 972, de 17 
de Outubro de 1969. Lei nº. 5.250, de 9 de fevereiro de 1967 .Lei n.º 1, de 13 de 
janeiro de 1999. Código de Ética da Associação Nacional de Jornais.
Direitos autorais: Lei n.º 9.610, de 19 de fevereiro de 1998; Constituição Federal: 
art. 5.º e incisos XXVII, XXVIII, XXIX. Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal: Decreto n.º1.171, de 22 de junho de 
1994. Regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias 
e das fundações públicas federais: Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990
Redação Oficial - A Impessoalidade . A Linguagem dos atos e comunicações 
oficiais. Formalidade e padronização, Concisão e clareza. Fechos para comuni-
cações. Partes do documento no padrão ofício. Forma de diagramação. Aviso 
e ofício. Definição e finalidade: forma e estrutura. Memorando: definição e fi-
nalidade; forma e estrutura. Correio Eletrônico: definição e finalidade; forma e 
estrutura; valor documental.
B) ANALISTA DE LICITAÇÕES JR –
Administração de Empresas: Direito Administrativo – Princípios Basicos da 
Administração Pública. Atos Administrativos: conceito; requisitos; atributos; 
discricionariedade e vinculação; Classificação; espécies; Contratos Administra-
tivos e Licitações. Lei 8.666, de 21/06/1993, e alterações posteriores (Lei de Lici-
tações e Contratos Administrativos). Bens Públicos. Controle da Administração 
Pública. Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, e alterações posteriores (Lei 
de Responsabilidade Fiscal). Lei nº 4.320, de 17/03/1964, e alterações posterio-
res (Lei de Orçamento Público).
Administração Pública. Administração Pública direta e indireta. Princípios da 
Administração Pública. Poderes da Administração Pública. Licitações e Contra-
tos (Lei Estadual nº 9.433, de 1º de março de 2005). Disposições Gerais: dispo-
sições preliminares; princípios; definições. Obras e Serviços. Concessões e Per-
missões. Serviços Técnicos Profissionais Especializados. Compras. Registro de 
Preços. Bens Públicos Estaduais: alienação e utilização por terceiros. Licitação: 
modalidades: tipos; dispensa de licitação e inexibilidade de licitação; creden-
ciamento; Órgãos de Registro Cadastral; Comissões. Procedimento Licitatório: 
disposições gerais e instrumento convocatório; julgamento e classificação das 
propostas; habilitação; homologação e adjudicação. Pregão Presencial e Eletrô-
nico. Revogação e Anulação da Licitação. Contratos: formalização, garantias, 
prazos de duração, alteração, revisões de preços, execução e fiscalização, rece-
bimento do objeto contratual, inexecução e rescisão. Impugnações, Recursos e 
Representações. Responsabilidades dos Agentes Públicos. Orçamento Público 
(lei nº 4.320/64): Disposições Gerais sobre a Lei do Orçamento. Execução do 
Orçamento.
Gestão Empresarial: análise do ambiente organizacional, missão, visão, estra-
tégia e planejamento organizacional. Liderança gerencial, delegação, tomada 
de decisões, centralização e descentralização, assessoramento, supervisão, 
controle e motivação, relacionamento interpessoal. Classificação de documen-
tos e correspondência. Arquivística: organização e administração de arquivos, 
conceito, classificação e utilização de atos administrativos.
Economia: Direito Administrativo - Princípios Básicos da Administração Pú-
blica. Atos Administrativos: conceito; requisitos; atributos; discricionariedade 
e vinculação; Classificação; Espécies; Contratos Administrativos e Licitações. 
Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e alterações posteriores (Lei de Licitações e Con-
tratos Administrativos). Bens Públicos. Controle da Administração Pública. Lei 
Complementar nº 101, de 04/05/2000, e alterações posteriores (Lei de Respon-
sabilidade Fiscal). Lei nº 4.320, de 17/03/1964, e alterações posteriores (Lei de 
Orçamento Público).
Estrutura e Interpretação de Balanços: Elementos fundamentais para análise 
das demonstrações financeiras; Análise através de índices; Índices-padrão 
e modelo de avaliação de empresas; Análise do capital de giro. Concentra-
ção e centralização do capital; Objetivos e organização do crescimento das 
firmas; Estratégias de crescimento das firmas; Desenvolvimento tecnológi-
co. Economia Monetária: Origens e função da moeda; Política monetária; 
Sistema financeiro brasileiro. Economia do Setor Público: Fundamentos da 
economia do setor público; Participação do setor público na economia; Tri-
butação e orçamento público. Economia de empresas: Competição e estra-
tégia da empresa; Aglomerados empresariais e competição; Globalização 
e estratégia da empresa. Desenvolvimento Social e Econômico: Desenvol-
vimento e subdesenvolvimento; Desenvolvimento segundo Schumpeter: 
as funções dos bancos; Desenvolvimento segundo a CEPAL e desenvolvi-
mentismo no Brasil; Estratégias de industrialização; Comércio internacional 
e desenvolvimento. Economia Brasileira: Origem da indústria brasileira; 
Anos 50: o Plano de Metas e a industrialização; Anos 60 e 70: o PAEG, o 
II PND e a substituição de importações; A crise dos anos 80 e a aceleração 
inflacionária; A abertura comercial dos anos 90; A estabilização econômica. 
Econometria: O modelo de regressão linear simples; Escolha da forma fun-
cional; Estimação do modelo; Intervalos de confiança; Teste de hipóteses 
e previsão; O modelo de regressão múltipla; Escolha da forma funcional; 
Intervalos de confiança. Testes de hipóteses e previsão; Os problemas de 
multicolinearidade, de heterocedasticidade e de autocorrelação em modelos 
de regressão; Uso de variáveis binárias em modelos de regressão; Modelos 
de equações simultâneas. Elaboração, Análise e Administração de Projetos: 
Planejamento de projetos; Análises econômico-financeiras de projetos; Fi-
nanciamento de projetos; Gerência da execução de projetos. Mercado de 
Capitais: Estrutura do Mercado de Capitais; Mercado de ações (a vista, a 
termo, futuro, de opções); Avaliação de ações; Modelos de precificação de 
ativos e avaliação de risco. Estatística: Distribuições de frequência; Média, 
mediana, moda, variância, desvio padrão e coeficiente de variação; Teoria 
elementar da probabilidade; As distribuições binomial, normal e de “Stu-
dent” t; Teoria elementar da amostragem; Teoria estatística da estimação; 
Testes de hipótese e significância; Ajustamento de curvas e o método dos 
mínimos quadrados. Matemática Financeira: Juros e capitalização simples; 
Capitalização Composta; Descontos; Fluxo de Caixa; Séries de pagamentos 
iguais com termos vencidos: fatores de acumulação de capital, de forma-
ção de capital, de valor atual e de recuperação de capital; Valor Presente 
Líquido e Taxa Interna de Retorno; Sistemas de amortização (Tabela Price, 
Sistema de Amortização Constante e Sistema Misto). Administração Finan-
ceira: Conceitos Financeiros Básicos; Técnicas de Análise e Planejamento 
Financeiro; Custo e Estrutura de Capital; Fontes de Financiamento. Direito 
Societário: Companhias e Sociedades Comerciais; Sociedades por Quotas 
de Responsabilidade Limitada; Sociedades Anônimas; Companhias Abertas; 
Microempresas; Falências e Concordatas.
C) ANALISTA DE PLANEJAMENTO JR. - Engenharia Elétrica
Leis de Ohm, Kirchoff; Associação de resistores, capacitores e indutores; Cir-
cuitos em CC e CA (corrente, tensão, potência, energia, freqüência, fasores); 
Circuitos lógicos (relés e portas lógicas); Motores trifásicos de indução (circui-
tos de comando, cálculos de potência, etc); Transformadores; Instrumentos de 
medição (amperímetro, voltímetro, TP, TC, multiteste, etc); Iluminação (cálcu-
los); Motores de CC (características técnicas, manutenção, ensaios); Linhas de 
transmissão de potência (CA e CC); Sistemas de proteção elétrica; Cálculo de 
correntes de falta; Dispositivos de proteção (fusíveis, disjuntor, sensores dife-
renciais, sensores de corrente, etc); Filtros de harmônicos; Fator de potência e 
técnicas de correção; Conceitos de estatística; Transformada de Laplace; Dispo-
sitivos eletrônicos: Diodos, SCRs, IGBT, MOSFET; CLPs (funções e programação 
básica); Forças mecânicas eletromagneticamente induzidas.
D)  ANALISTA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL JR 
– ENG. CIVIL
Engenharia Civil: Conhecimentos Específicos: Matemática  Cálculo Diferencial 
e Integral, Geometria Analítica, Álgebra Linear, Cálculo Numérico. Física – For-
ças, Movimento, Leis de Newton, Trabalho, Calor, Energia e Potência, Ótica, 
Luz, Ondas, Eletromagnetismo. Materiais de Construção Civil – Tipos, Proprie-
dades, Aplicações. Análise Estrutural – Estática, Vínculos, Cargas, Reações, So-
licitações, Flexões, Tensões, Cisalhamento, Deformações, Flambagem. Mecâni-
ca dos Solos – Propriedades Físicas e Mecânicas dos Solos. Geologia – Rochas, 
Solos. Hidráulica – Hidrostática, Hidrodinâmica, Vazão, Dutos, Encanamentos, 
Bombas.
Topografia – Nivelamento, Levantamento Topográfico, Planimetria, Altimetria, 
Cálculos Topométricos. Instalações Hidrosanitárias – Projeto, Execução, Abas-

poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candida-
to para uma nota/classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à 
desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para ha-
bilitação.
7.2.13 A CPTM e a empresa CKM Serviços Ltda. não avaliarão eventuais Recur-
sos recebidos fora do prazo estipulado no subitem 7.2.1 do edital, mesmo que 
tenham sido postados Via Sedex ou Carta Registrada dentro do mencionado 
prazo. Do mesmo modo, a CPTM e a empresa CKM Serviços não se responsabi-
lizam pelo eventual extravio dos Recursos postados dentro e do prazo.
8 – DA CLASSIFICAÇÃO
8.1 Serão classificados os candidatos aprovados na Prova de Conhecimentos 
Teóricos, em conformidade com o item 5.1. A classificação observará à ordem 
numérica decrescente a pontuação individualmente alcançada na Prova de Co-
nhecimentos Teóricos, atribuindo-se o primeiro lugar ao candidato que obtiver 
a maior pontuação, e assim sucessivamente. Serão aplicados os critérios de 
desempate, conforme item 9 deste Edital.
9 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1 Em caso de igualdade na pontuação da Prova de Conhecimentos Teóricos, 
após observância do Parágrafo Único do Artigo 27 da Lei no 10.741/03(Lei do 
Idoso), o desempate se dará adotando-se os critérios abaixo, pela ordem e na 
sequência apresentada, obtendo melhor classificação o candidato que:
a)  tiver obtido maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
b)  tiver obtido maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
c)  tiver obtido maior pontuação nas questões de Matemática;
d)  tiver obtido maior pontuação nas questões de Inglês;
e)  tiver obtido maior pontuação nas questões de Noções de Informática( para 
os candidatos ao cargo de Técnico de Materiais);
f)  maior idade.
9.2 Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os cri-
térios acima, o desempate se dará por meio de sorteio. A realização do sorteio 
será em data, horário e local a serem divulgados pelos meios estabelecidos no 
item 3 deste Edital.
10 – DO PROVIMENTO DAS VAGAS
10.1 O provimento das vagas obedecerá rigorosamente à ordem de classifica-
ção dos candidatos aprovados.
10.2 O candidato aprovado obriga-se a manter atualizado seu endereço junto à 
empresa CKM Serviços Ltda, localizada na Rua Benedito Dias, 97 – Nova Aldei-
nha – Barueri – SP – CEP 06440-145. A atualização somente será aceita mediante 
comunicação escrita para o endereço acima ou através do e-mail: atendimento.
cptm@makiyama.com.br com confirmação de recebimento.
10.3 Fica comunicado ao candidato classificado que a sua admissão só lhe será 
atribuída se atender às exigências que seguem:
a) ter sido aprovado no presente concurso;
b) ter nacionalidade brasileira ou gozar das prerrogativas dos Decretos nº 
70.391/72 e 70.436/72 e da Constituição Federal, § 1º do Art. 12;
c) estar quite com as obrigações eleitorais; apresentando o último comprovante 
de votação ou a Certidão da Justiça Eleitoral;
d) estar quite com as obrigações militares, para os candidatos de sexo mas-
culino;
e) comprovar todos os pré-requisitos exigidos;
f)  ser considerado qualificado na Avaliação Médica;
g) apresentar documento pessoal de Identidade e Cadastro de Pessoa Física da 
Receita Federal – CPF;
h) apresentar certidão negativa de antecedentes criminais;
i)  poder assumir atividades em qualquer local da Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos – CPTM para as
quais for designado;
j)  não ter sido demitido por justa causa pela Companhia Paulista de Trens Me-
tropolitanos – CPTM e não ter sido desligado pelo Programa de Demissão Vo-
luntária – PDV desta empresa;
k)  apresentar declaração de que não detém vínculo empregatício com outro 
órgão ou empresa pública, em atendimento ao disposto no artigo 37 e 38 da 
Constituição Federal e Decreto 99.210 de 16/04/1990.
11 – DA HOMOLOGAÇÃO E DA VALIDADE DO CONCURSO:
11.1  O resultado final será divulgado depois de decorridos os prazos para in-
terposição de recursos e será homologado pela Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos – CPTM, por meio de aviso, conforme estabelecido no item 3 
deste edital, contendo os nomes dos candidatos classificados, obedecendo à 
estrita ordem de classificação.
11.2  A validade deste concurso será de 02 (dois) anos, a contar da data da 
publicação deste Edital de Abertura de Inscrições, no Diário Oficial do Esta-
do – DOE, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM.
12 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
12.1  A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM e a empresa CKM 
Serviços Ltda não assumem qualquer responsabilidade quanto ao transporte, 
alojamento e/ ou alimentação dos candidatos, durante a realização das etapas 
deste concurso público.
12.2  O candidato que fizer inexatas ou falsas declarações ao se inscrever, ou 
que não possa comprovar todas as condições arroladas neste Edital, terá sua 
inscrição cancelada e será anulado todo o ato dela decorrente, mesmo que te-
nha sido aprovado nas provas e avaliações, ou mesmo tenha sido admitido.
12.3  O candidato não deve estar incompatibilizado com a investidura no cargo, 
inclusive em razão de demissão por atos de improbidade, comprovados por 
meio de sindicância e/ ou Inquérito Administrativo, na forma da Lei.
12.4 O candidato aprovado será convocado na medida das necessidades de 
pessoal da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, dentro do 
prazo de validade do concurso.
12.5 A aprovação do candidato neste Concurso Público não implicará a obriga-
toriedade de sua admissão.
12.6 Por justo motivo, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, 
a realização de 01 (uma) ou mais provas do presente concurso poderá ser adia-
da, sem a necessidade de prévio aviso, devendo, no entanto, ser comunicado 
aos candidatos por novo Edital ou por comunicação direta, as novas datas em 
que se realizarão as provas.
12.7 Todas as demais informações sobre o presente Concurso serão divulgadas 
conforme o disposto no item 3 deste Edital, cabendo ao candidato a responsa-
bilidade de manter-se informado.
12.8 Os casos omissos a este Edital, pertinentes à realização do Concurso Pú-
blico nº 002/2013, serão esclarecidos e resolvidos pela empresa CKM Serviços 
Ltda em conjunto com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM.
12.9 O Foro da cidade de São Paulo é competente para dirimir qualquer questão 
relacionada ao Concurso Público de que trata este Edital.
13 – ÍNDICE DE ANEXOS
ANEXO I – FORMULÁRIO DE RECURSO
ANEXO II – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS.
São Paulo,17 de junho de 2013.
MARIO MANUEL SEABRA RODRIGUES BANDEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
ANEXO II – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
A Prova de Conhecimentos Teóricos abrangerá os Conteúdos Programáticos 
constantes deste Edital, conforme segue:-
A) Para os cargos de Ensino Superior Completo (ANALISTA DE COMUNICAÇÃO 
JR., ANALISTA DE LICITAÇÕES JR., ANALISTA DE PLANEJAMENTO JR., ANA-
LISTA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL JR., ANA-
LISTA DE SISTEMAS E INFORMAÇÕES JR., ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO E MÉDICO DO TRABALHO).
1- LÍNGUA PORTUGUESA: As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo 
verificar a capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, expressar 
e comunicar idéias em diferentes situações. Interpretação de Textos. Tipos de 
Comunicação: Descrição, Narração e Dissertação. Figuras e Vícios de Lingua-
gem. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação de Sílabas. Classes de 
Palavras: substantivo, adjetivo, verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, 
numeral e pronomes. Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de trata-
mento. Flexão Nominal e Verbal. Concordância Nominal e Verbal. Emprego de 
Tempos e Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. Ocorrência de 
Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. Formação de Palavras: compo-
sição e derivação. Termos da Oração. Tipos de Sujeito. Estrutura do Período: 
coordenação e subordinação. Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto 
e conhecimento de frases corretas e incorretas.
- A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na Ortográfica vigen-
te, considerando que as novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias 
no Brasil, em caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013.
2– MATEMÁTICA: Números relativos inteiros e fracionários: operações 
e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão e poten-
ciação). Múltiplos e divisores: máximo divisor comum e mínimo múltiplo 
comum. Frações ordinárias e decimais. Números decimais: propriedades e 
operações. Expressões numéricas. Equações do 1º e 2º graus. Problemas. 
Sistemas de medida de tempo. Sistema métrico decimal. Sistema mone-
tário brasileiro. Problemas, números e grandezas proporcionais: razões e 
proporções. Divisão em partes proporcionais. Regra de três simples e com-
posta. Porcentagem. Juro simples: juros, capital, tempo, taxas e montan-
tes. Fundamentos da Teoria dos Conjuntos; Conjuntos Numéricos: Números 
Naturais e Inteiros (divisibilidade, números primos, fatoração, Números 
Racionais e Irracionais (reta numérica, valor absoluto, representação deci-
mal), Números Reais (relação de ordem e intervalos), Operações). Funções: 
Estudo das Relações, Definição da Função, Funções definidas por fórmulas: 
Domínio, Imagem e Contradomínio, Gráficos, Função Injetora, Sobrejetora 
e Bijetora, Funções par e ímpar, Funções crescentes e decrescentes, Fun-
ção Inversa, Função Composta, Função Polinominal do 1º Grau, Quadrática, 
Modular, Exponencial e Logarítmica, Funções Trigonométricas. Resoluções 
de Equações, Inequações e Sistemas. Seqüências: Progressão Aritmética e 
Geométrica; Geometria Plana: Ângulos: Definição, Classificação, Unidades e 
Operações. Teorema de Tales. Feixes de paralelas cortadas por transversais 
e aplicações. Polígonos: Elementos e classificação, Diagonais, soma dos ân-
gulos externos e internos, estudo dos quadriláteros e triângulos, congruên-
cias e semelhanças, relações métricas nos triângulos, Área: polígonos e suas 
partes. Álgebra: Matrizes, Determinantes, Análise Combinatória; Geometria 
Espacial: Retas e planos no espaço (paralelismo e perpendicularismo), po-
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