CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

Edital – RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
O Presidente da Câmara Municipal de Caieiras, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que são
conferidas pela legislação em vigor, RETIFICA o ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO do Edital de
Abertura de Inscrições e RATIFICA as demais informações constantes do referido Edital.

O ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, passa a ter a seguinte redação:
ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA
CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido
próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo,
advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância
verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
MATEMÁTICA
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e
propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico:
medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Resolução
de situações-problema.
ATUALIDADES
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a
partir do2.º semestre de 2014, divulgados na mídia local e/ou nacional.

ENSINO MÉDIO COMPLETO

CARGOS: AUXILIAR
TELEFONISTA

ADMINISTRATIVO,

MOTORISTA,

RECEPCIONISTA,

REPARADOR

GERAL

E

CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido
próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo,
advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância
verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
MATEMÁTICA
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção.
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação
do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de
medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Resolução
de situações-problema.
ATUALIDADES
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a
partir do2.º semestre de 2014, divulgados na mídia local e/ou nacional.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência,
manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de
aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos,
cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de
quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto.
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MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração
de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos,
controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MSPowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e
rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões
de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de
mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e
impressão de páginas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
MOTORISTA
Legislação de trânsito: Novo Código de Trânsito Brasileiro, abrangendo os seguintes tópicos: administração de
trânsito, regras gerais para circulação de veículos, os sinais de trânsito, registro e licenciamento de veículos,
condutores de veículos, deveres e proibições, infrações à legislação de trânsito, penalidades e recursos.
Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Mecânica de veículos: conhecimentos elementares de mecânica de
automóveis, troca e rodízio de rodas, regulagem de motor, regulagem e revisão de freios, troca de bomba d´água,
troca e regulagem de tensão nas correias, troca e regulagem da fricção, troca de óleo. Serviços corriqueiros de
eletricidade automotiva: troca de fusíveis, lâmpadas, acessórios simples, etc. Direção defensiva.
REPARADOR GERAL
Alvenaria, vidraçaria, marcenaria e serralheria (solda elétrica e solda de oxigênio), manutenção preventiva e
limpeza de ar condicionado. Instalação elétrica: conhecimentos básicos. Pintura, carpintaria e hidráulica.
Acabamentos: colocação de pisos, azulejos, portas e rodapés, remanejamento e montagem de divisórias.
TELEFONISTA
Equipamentos: Siglas e Operações. Atuação da telefonista: voz, interesse e sigilo. Atendimento de chamadas:
fraseologias adequadas. Atribuições do cargo. Definição de termos telefônicos. Operar mesa telefônica, efetuando
comunicações internas, locais ou interurbanas.
ENSINO SUPERIOR

CARGOS: ASSISTENTE DE CONTABILIDADE, ASSISTENTE DE PATRIMÔNIO E ESTOQUE, ASSISTENTE
DE RECURSOS HUMANOS, ASSISTENTE LEGISLATIVO E DIRETOR GERAL
CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido
próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo,
advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância
verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
MATEMÁTICA
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potências e raízes. Razão e
proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples.
Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.
Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras.
Resolução de situações-problema.
ATUALIDADES
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a
partir do2.º semestre de 2014, divulgados na mídia local e/ou nacional.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência,
manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de
aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos,
cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de
quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto.
MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração
de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos,
controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MSPowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e
rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões
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de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de
mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e
impressão de páginas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ASSISTENTE DE CONTABILIDADE
Conhecimento em lançamentos e análises contábeis, fechamento mensal, cálculo de impostos, emissão de
relatórios mensais, fechamento anual, declaração anual de imposto de renda, noções básicas de contabilidade
pública. Lei de Responsabilidade Fiscal: responsabilidade da Gestão fiscal: órgãos obrigados, equilíbrio das contas
públicas, planejamento e transparência, metas e limites; receita corrente líquida (conceito); L.D.0. e a Lei
Orçamentária Anual; execução orçamentária e cumprimento das metas; receita pública; despesa pública: tipos de
despesa, restrições e limites; transferência de recursos públicos para o setor privado; endividamento: dívida
pública fundada, dívida mobiliária, contratações de operações de crédito. Orçamento como instrumento de
controle, integração do orçamento com a contabilidade. Previsões de receitas e custos. Planejamento estratégico:
conceitos, objetivos, comprometimento corporativo, o papel do orçamento. Matemática Financeira: Juros simples e
compostos. Norma da profissão contábil; perfil profissional atual. Lei Federal nº 4.320/64.
ASSISTENTE DE PATRIMÔNIO E ESTOQUE
Recursos patrimoniais e materiais. Introdução à administração patrimonial e logística: Elementos Essenciais em
administração de depósitos. Registros de estoque. Registro de bens patrimoniais. Modelos e formulários de
controle. Codificação e classificação de materiais. Guarda de material; conservação, medidas de segurança e
formas de estocagem. Recepção de materiais. Controle de estoque: previsão de consumo, requisição, fichas de
prateleira e de estoque. Inventário. Lei de Responsabilidade Fiscal: Da Gestão Patrimonial – Seção II – Da
Preservação do Patrimônio Público.
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS
Legislação Trabalhista. Folha de Pagamentos. Admissão e demissão no Setor Público. Movimentação. Cessão.
Desligamento. Registro. Pagamento de Salários. Vantagens e Benefícios dos empregados. Verbas e regras
rescisórias. Promoção. Transferência e Férias. Treinamento e desenvolvimento (conceitos – autodesenvolvimento
– organizações do aprendizado).Departamento de Pessoal. Estrutura Organizacional. Contratos de Trabalho.
Descrição de Empregos. Diferença de emprego e função. Escala salarial. Administração de Benefícios. Plano de
Cargos e Salários, Lei Municipal nº 2.418/1994 (disciplina o regime jurídico dos funcionários públicos do município
de Caieiras), Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno da Câmara Municipal de Caieiras
(www.camaracaieiras.sp.gov.br).
ASSISTENTE LEGISLATIVO
Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais (artigos 1º a 4º); Dos Direitos e Garantias
Fundamentais (art. 5º); Da Organização Político-Administrativa (artigos 18 e 19); Da Administração Pública –
Disposições Gerais (artigos 37 e 38); Dos Servidores Públicos (artigos 39 a 41).
Noções de Direito Administrativo: Controle interno e externo da Administração Pública (Tribunal de Contas e
Judiciário). Administração Pública: conceito, órgão da administração; hierarquia. Serviço Público: conceito,
classificação, formas de prestação. Atos administrativos: noção, elementos, atributos, espécies, anulação e
revogação, controle jurisdicional dos atos administrativos. Atos administrativos: discricionariedade e vinculação,
desvio de poder. Procedimento administrativo: conceito, princípios, requisitos, objetivos e fases. Agentes públicos.
Servidores públicos: conceito, categorias, direitos e deveres. Cargo, emprego e função: normas constitucionais,
provimento, vacância. Responsabilidade dos agentes públicos: civil, administrativa e criminal. Processo
administrativo disciplinar, Lei Municipal nº 2.418/1994 (disciplina o regime jurídico dos funcionários públicos do
município de Caieiras), Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno da Câmara Municipal de
Caieiras(www.camaracaieiras.sp.gov.br).
DIRETOR GERAL
Direito Constitucional: Constituição Federal de 1988: conceito e conteúdo, leis constitucionais, complementares
e ordinárias. Descentralização e cooperação administrativa na federação brasileira: territórios federais, regiões de
desenvolvimento, regiões metropolitanas. Posição do Município na Federação Brasileira, criação e organização
dos Municípios. Autonomia municipal: as leis orgânicas municipais. Intervenção nos Municípios. Separação dos
poderes, delegação. Poder Legislativo: composição e atribuições. Processo legislativo. Direitos e garantias
individuais, remédios constitucionais: “habeas corpus”, mandado de segurança, ação popular, direito de petição.
Controle de constitucionalidade das leis, sistemas, controle jurisdicional, efeitos. Inconstitucionalidade das leis:
declaração e não cumprimento de leis inconstitucionais. Eficácia, aplicação, interpretação e integração das normas
constitucionais, leis complementares à Constituição, a injunção. Princípios e normas referentes à Administração
direta e indireta. Regime jurídico dos servidores públicos civis. Princípios constitucionais do orçamento. Bases e
valores da ordem econômica e financeira. Política urbana: bases constitucionais do direito urbanístico. Da Ordem
Social. Dos Direitos Políticos.
Direito Administrativo: Princípios constitucionais do Direito Administrativo. Controle interno e externo da
Administração Pública (Tribunal de Contas e Judiciário). Administração Pública: conceito, órgão da administração;
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hierarquia. Serviço Público: conceito, classificação, formas de prestação. Atos administrativos: noção, elementos,
atributos, espécies. Atos administrativos: validade e invalidade, anulação e revogação, controle jurisdicional dos
atos administrativos. Atos administrativos: discricionariedade e vinculação, desvio de poder. Procedimento
administrativo: conceito, princípios, requisitos, objetivos e fases. Licitação: natureza jurídica, finalidades. Licitação:
dispensa e inexigibilidade. Contratos administrativos: conceito, peculiaridades, espécies. Bens públicos: regime
jurídico e classificação. Bens públicos: formas de utilização, concessão, permissão e autorização de uso;
alienação. Agentes públicos. Servidores públicos: conceito, categorias, direitos e deveres. Cargo, emprego e
função: normas constitucionais, provimento, vacância. Responsabilidade dos agentes públicos: civil, administrativa
e criminal. Processo administrativo disciplinar. Meio ambiente e proteção ambiental. Proteção de mananciais.
Tutela.
Direito Civil: Lei, espécies, eficácia no tempo e no espaço, retroatividade e irretroatividade das leis, interpretação,
efeitos, solução de conflitos intertemporais e espaciais de normas jurídicas. Fatos Jurídicos. Ato jurídico: noção,
modalidades, formas extrínsecas, pressupostos da validade, defeitos, vícios, nulidades. Ato ilícito. Negócio
jurídico. Prescrição e decadência. Da propriedade em geral: propriedade imóvel, formas de aquisição e perda;
condomínio em edificações. Direito do autor: noções gerais, direitos morais e patrimoniais, domínio público,
relações do Estado com o Direito do Autor. Dos direitos reais sobre coisas alheias: disposições gerais, servidões,
usufruto, penhor, hipoteca. Dos direitos de vizinhança, uso nocivo da propriedade. Dos registros públicos. Das
obrigações: conceito, estrutura, classificação e modalidades. Efeitos, extinção e inexecução das obrigações. Dos
contratos: disposições gerais. Enriquecimento sem causa. Direito material ambiental.
Direito Financeiro: Lei Federal n.° 4.320/64 e suas atualizações. Lei Complementar n.° 101/2000 e suas
atualizações.
Legislação Específica: Manual de Cerimonial da Presidência da República, Lei Municipal nº 2.418/1994
(disciplina o regime jurídico dos funcionários públicos do município de Caieiras), Lei Orgânica Municipal e
Regimento Interno da Câmara Municipal de Caieiras(www.camaracaieiras.sp.gov.br).

CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO E GESTOR DE INFORMAÇÃO
CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido
próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo,
advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância
verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
MATEMÁTICA
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potências e raízes. Razão e
proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples.
Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.
Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras.
Resolução de situações-problema.
ATUALIDADES
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a
partir do2.º semestre de 2014, divulgados na mídia local e/ou nacional.
RACIOCÍNIO LÓGICO
Raciocínio Lógico: estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios;
deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura
daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio
matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de
elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a
conclusões determinadas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ASSISTENTE TÉCNICO E GESTOR DE INFORMAÇÃO
Bancos de dados relacionais: conceito, entidades, atributos; relacionamentos: cardinalidade 1:1, 1:N e N:M,
chaves primárias , chaves estrangeiras e chaves candidatas, Normalização, Interpretar diagramas ER. Tipos de
dados. Comandos DDL, DML, SQL, DCL, transações, gatilhos, stored procedures, funções. Arquitetura e
funcionamento de bancos de dados MS SQL Server e MySQL. Recuperação de bancos, otimização de bancos;
conceito de distribuição de banco de dados, procedimentos de segurança e recuperação, suporte ao
desenvolvimento, suporte à criação de scripts. Programação: algoritmos e estrutura de dados. Programação
estruturada: noções de depuração de código. Estruturas sequenciais, condicionais e de repetição. Programação
orientada a objetos: conceitos de orientação por objetos, herança, polimorfismo, propriedades, objetos, classes,
interfaces, métodos, encapsulamento, sobrecarga. Conhecimento de programação visual para aplicações WEB e
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padrões de acessibilidade. Desenvolvimento de sistemas: ASP.NET, Java e PHP. Arquitetura de aplicação
ASP.NET. Noções de web services. Conceitos de AJAX. Noções de mecanismos de segurança: criptografia,
assinatura digital, garantia de integridade, controle de acesso, certificação digital. Análise e projeto estruturado de
sistemas. Noções de análise e projeto orientado a objeto com UML: conceitos gerais, diagrama de casos de uso,
diagrama de classes/objetos, diagrama de estados, diagrama de colaboração/comunicação, diagrama de
sequência, diagrama de atividades, diagrama de componentes, diagrama de implementação. Projetos de interface:
diagramação, usabilidade e acessibilidade. Noções de gestão de configuração e controle de versão. Noções de
processo de testes de software: conceitos, fases, técnicas e automação de testes. Gerência de projetos e
qualidade de software. Integração de serviços e redes. Framework de tecnologias de informação e gestão. Redes
de comunicação: princípios e fundamentos de comunicação de dados, topologias de redes de computadores,
arquitetura e protocolos de redes de comunicação. Modelo de referência OSI e principais padrões internacionais.
Arquitetura cliente-servidor. Tecnologias de redes locais Ethernet/Fast, Ethernet/Gigabit, Ethernet e Wireless.
Protocolo TCP/IP, máscaras e sub-rede. Elementos de interconexão de redes de computadores (gateways, hubs,
repetidores, bridges, switches, roteadores). Qualidade de serviço (QoS), serviços diferenciados e serviços
integrados. Internet. Protocolo TCP/IP. Conceitos e configuração de serviços de nomes de domínios (DNS): HTTP,
SSL, NTP, SSH, TELNET, FTP, DHCP, SMTP, POP, IMAP. Proxy cache. Proxy reverso. NAT. Redes virtuais.
Conceito de VPN e VLAN. Gerência de redes: protocolo SNMP. Conhecimento de ferramentas para administração,
análise de desempenho, inventário e tunning de sistemas aplicativos. Sistemas operacionais: instalação,
customização, administração, operação e suporte em ambiente Linux, Windows Server, Active Directory.
Programação de scripts Shell, Proxy squid. Firewall: detecção de vulnerabilidades a análise de riscos, IDs e IPs,
antivírus, topologias seguras. Sistemas de arquivos. Gerência de E/S. Gerência de processador, memória,
swapping, memória virtual, logging. Serviços DHPC, WINS, DNS, FTP. Arquitetura e funcionamento de ambiente
virtualizado VMWARE.

CARGOS: ASSESSOR JURÍDICO E PROCURADOR GERAL
CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido
próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo,
advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância
verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Direito Constitucional: Constituição Federal de 1988: conceito e conteúdo, leis constitucionais, complementares
e ordinárias. Da Ordem Social. Posição do Município na Federação Brasileira, criação e organização dos
Municípios. Autonomia municipal: as leis orgânicas municipais. Intervenção nos Municípios. Separação dos
poderes, delegação. Poder Legislativo: composição e atribuições. Processo legislativo. Poder Executivo:
composição e atribuições. Direitos e garantias individuais e coletivas. Remédios constitucionais: “habeas corpus”,
mandado de segurança, ação popular, mandado de injunção, direito de petição. Controle de constitucionalidade
das leis, sistemas, controle jurisdicional, efeitos. Inconstitucionalidade das leis: declaração e não cumprimento de
leis inconstitucionais. Eficácia, aplicação, interpretação e integração das normas constitucionais, leis
complementares à Constituição. Regime jurídico dos servidores públicos civis. Princípios constitucionais do
orçamento. Bases e valores da ordem econômica e financeira. Política urbana: bases constitucionais do direito
urbanístico. Dos Direitos Políticos.
Direito Administrativo: Controle interno e externo da Administração Pública (Tribunal de Contas e Judiciário).
Administração Pública: conceito, órgão da administração; hierarquia. Serviço Público: conceito, classificação,
formas de prestação. Atos administrativos: validade e invalidade, anulação e revogação, controle jurisdicional dos
atos administrativos. Atos administrativos: discricionariedade e vinculação, desvio de poder. Procedimento
administrativo: conceito, princípios, requisitos, objetivos e fases. Licitação: natureza jurídica, finalidades. Licitação:
dispensa e inexigibilidade. Contratos administrativos: conceito, peculiaridades, espécies. Bens públicos: regime
jurídico e classificação. Bens públicos: formas de utilização, concessão, permissão e autorização de uso;
alienação. Agentes públicos. Servidores públicos: conceito, categorias, direitos e deveres. Responsabilidade dos
agentes públicos: civil, administrativa e criminal. Processo administrativo disciplinar. Desapropriação: noção,
desapropriação por utilidade pública, necessidade pública, interesse social. Limitações administrativas. Função
social da propriedade. Responsabilidade civil do estado, responsabilidade dos agentes públicos. Lei 8.429/92. Lei
12.527/2011. Decreto-Lei 201/67, Lei Municipal nº 2.418/1994 (disciplina o regime jurídico dos funcionários
públicos do município de Caieiras), Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno da Câmara Municipal de
Caieiras(www.camaracaieiras.sp.gov.br).
Direito Civil: Lei, espécies, eficácia no tempo e no espaço, retroatividade e irretroatividade das leis, interpretação,
efeitos, solução de conflitos intertemporais e espaciais de normas jurídicas. Das pessoas: conceito, espécies,
capacidade, domicílio. Fatos Jurídicos. Ato jurídico: noção, modalidades, formas extrínsecas, pressupostos da
validade, defeitos, vícios, nulidades. Ato ilícito. Negócio jurídico. Prescrição e decadência. Bens: das diferentes
classes de bens. Da posse e sua classificação: aquisição, efeitos, perda e proteção possessória. Da propriedade
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em geral: propriedade imóvel, formas de aquisição e perda; condomínio em edificações. Direito do autor: noções
gerais, direitos morais e patrimoniais, domínio público, relações do Estado com o Direito do Autor. Dos direitos
reais sobre coisas alheias: disposições gerais, servidões, usufruto, penhor, hipoteca. Dos direitos de vizinhança,
uso nocivo da propriedade. Dos registros públicos. Das obrigações: conceito, estrutura, classificação e
modalidades. Efeitos, extinção e inexecução das obrigações. Dos contratos: disposições gerais. Dos contratos
bilaterais, da evicção. Das várias espécies de contratos: da compra e venda, da locação, do depósito.
Enriquecimento sem causa. Da responsabilidade civil do particular. Direito material ambiental. Direito do
Consumidor: Princípios fundamentais da Lei 8.078/90.
Direito Processual Civil: Princípios constitucionais do Processo Civil. Princípios gerais do Processo Civil. Ação
direta. Declaração incidental de inconstitucionalidade. Ações civis constitucionais. Jurisdição contenciosa e
jurisdição voluntária: distinção. Competência: conceito, espécies, critérios determinativos. Conflitos de
competência. Formação, suspensão e extinção do processo. Atos processuais: classificação, forma, prazo, tempo
e lugar. Procedimento ordinário. Procedimento sumário e especial. Dos procedimentos especiais. Das Ações
reivindicatórias e possessórias. Dos Embargos de Terceiros, usucapião. Antecipação da tutela de mérito.
Julgamento conforme o estado do processo. Audiência. Sentença e coisa julgada. Recursos: noções gerais,
sistema, espécies. Execução: partes, competência, requisitos, liquidação de sentença. Das diversas espécies de
execução, embargos do devedor, execução contra a Fazenda Pública. Exceção de preexecutividade. Intervenção.
Do Processo cautelar. Mandado de Segurança (individual e coletivo). Mandado de Injunção. Habeas data. Tutela
antecipada nas ações coletivas. Ação popular. Ação Civil Pública. Ação Monitória. Ação Declaratória Incidental.
Execução Fiscal. Ação de desapropriação. Uniformização de jurisprudência. Declaração de inconstitucionalidade.
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Prazos. Prerrogativas.
Direito Tributário: Definição e conteúdo do direito tributário, noção de tributo e suas espécies. O imposto, a taxa e
a contribuição de melhoria; outras contribuições. Fontes secundárias do Direito Tributário: decretos
regulamentares, as normas complementares a que se refere o artigo 100 do Código Tributário Nacional. O Sistema
Constitucional Tributário Brasileiro, competências tributárias, discriminação das receitas tributárias, limitações
constitucionais ao poder de tributar. O fato gerador da obrigação tributária. Obrigação tributária principal e
acessória, hipótese de incidência e fato imponível. Capacidade tributária. Sujeito ativo da obrigação tributária,
parafiscalidade. Sujeito passivo da obrigação tributária, direto e indireto. Imunidade e isenção tributária, anistia. O
crédito tributário, constituição do crédito tributário; lançamento, definição, modalidade e efeitos do lançamento;
suspensão do crédito tributário, modalidades; extinção do crédito tributário, modalidades; exclusão do crédito
tributário. Dívida ativa, inscrição do crédito tributário, requisitos legais dos termos de inscrição, presunção de
certeza e liquidez da dívida inscrita, emendas e substituições de certidão de dívida ativa. Infrações e sanções
tributárias. Conceito e natureza jurídica do ilícito tributário e dos crimes tributários. Tutela tributária: procedimento
administrativo tributário e processo judicial tributário. A execução fiscal. Mandado de segurança, ação anulatória
de débito fiscal, ação de repetição de indébito tributário, ação de consignação em pagamento, ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária. Ação cautelar fiscal. Tributos municipais. Lei 8.666/93
Direito Financeiro: Legislação Federal: Lei n.° 4.320/64, Lei n.° 8.666/93, Lei Complementar n.° 101/2000, Lei n.°
10.520/2002.
Direito Penal: Código Penal - Dos Crimes contra a Administração Pública; Dos Crimes contra a Fé Pública; Dos
Crimes praticados por particular contra a Administração em geral; Dos Crimes contra a Incolumidade Pública; Da
Aplicação da Lei Penal.
Direito Eleitoral: Direitos Políticos. Direitos fundamentais e direitos políticos. Privação dos direitos políticos. Direito
Eleitoral - Conceito e fundamentos. Sufrágio. Plebiscito e Referendo. Justiça Eleitoral e o controle da legalidade
das eleições. Alistamento eleitoral. Elegibilidade. Partidos políticos. Filiação e Fidelidade partidária. Financiamento
dos partidos políticos, controle de arrecadação e prestação de contas. Contenção ao poder econômico e ao desvio
e abuso do poder político. Condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais; Crimes eleitorais.
Tutela de Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos: Interesses difusos, coletivos e individuais
homogêneos. Defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos em juízo: princípios gerais. Meio
Ambiente e Urbanismo. Bem jurídico ambiental. Tutela administrativa do ambiente: poder de polícia, competência,
licenciamento, responsabilidade administrativa. Tutela e responsabilidade civil do ambiente. Participação popular
na proteção do ambiente. Legislação ambiental, de parcelamento do solo e da cidade, Código Florestal, Política
Nacional dos Recursos Hídricos, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Idoso. Pessoa com deficiência. Inclusão
social. Saúde Pública. Assistência Social. Educação. Serviços de relevância pública. Acessibilidade. Pessoas
portadoras de transtornos mentais. Igualdade Racial. Lei nº 9394/96. Lei nº 7853/1989. Lei nº 9795/99. Lei nº
10.098/2000. Lei nº 10436/2002. Convenção Sobre Direitos das Pessoas Com Deficiência - Dec. 186/2008.
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - Dec. 6949/2009. Lei 9.605/98. Lei
12.651/2012
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
Caieiras, 30 de outubro de 2014.
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