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ANEXO VII – PROGRAMAS – PROVA BASE 
NÍVEL MÉDIO 

LÍNGUA PORTUGUESA 
CARGOS: TODOS 

 
PROGRAMA: 1. Leitura e compreensão de textos: 1.1 Assunto. 1.2 Estruturação do texto. 1.3 Ideias principais e 
secundárias. 1.4 Relação entre as ideias.1.5 Efeitos de sentido. 1.6 Figuras de linguagem. 1.7 Recursos de 
argumentação. 1.8 Informações implícitas: pressupostos e subentendidos. 1.9 Coesão e coerência textuais. 2. Léxico: 
2.1 Significação de palavras e expressões no texto. 2.2 Substituição de palavras e de expressões no texto. 2.3 Estrutura 
e formação de palavras. 3. Aspectos linguísticos: 3.1 Relações morfossintáticas. 3.2 Ortografia: emprego de letras e 
acentuação gráfica sistema oficial vigente (inclusive o Acordo Ortográfico vigente, conforme Decreto 7.875/12). 3.3 
Relações entre fonemas e grafias. 3.4 Flexões e emprego de classes gramaticais. 3.5 Vozes verbais e sua conversão. 
3.6 Concordância nominal e verbal. 3.7 Regência nominal e verbal (inclusive emprego do acento indicativo de crase). 
3.8 Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos pronomes relativos. 3.9 
Pontuação. 
 

NÍVEL MÉDIO 
LEGISLAÇÃO 

CARGOS: TODOS 
 
PROGRAMA: 1. Política Nacional de Atenção Básica aprovada pelo Ministério da Saúde do Brasil. Diretrizes e Normas 
para a Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família e o Programa Agentes Comunitários de Saúde. BRASIL. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria MS número 2.436 de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção 
Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 2. Estatuto do Idoso. BRASIL. Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003. Dispõe sobre o estatuto do idoso 
e dá outras providências. 3. Estatuto da Criança e do Adolescente. BRASIL. Lei no 8069 de 13 de julho de 1990. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, 1991.5. 4. Constituição Federal. BRASIL. Constituição Federal. Artigos 
196, 197, 198, 199 e 200. 5. Organização do Sistema Único de Saúde - SUS, planejamento da saúde, a assistência à 
saúde e a articulação interfederativa. BRASIL. DECRETO Nº 7.508, DE 28 DE JUNHO DE 2011. 6. Lei Orgânica da 
Saúde e condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes. Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 e suas alterações posteriores. Dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências. Lei Orgânica da Saúde. 7. Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 8. Brasil. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 242 p. – (Série 
B. Textos Básicos de Saúde), (Cadernos HumanizaSUS; v. 1). 9. Lei Municipal n.º 5.565-2010 (Lei de criação da 
FMSC). 10. Decreto Municipal n.º 863-2011 (Estatuto da FMSC). 
 

NÍVEL MÉDIO 
CONHECIMENTOS GERAIS 

CARGOS: TODOS 
 
PROGRAMA: Cultura popular, organização política e territorial, divisão política, regiões administrativas, regionalização 
do IBGE, hierarquia urbana, matriz produtiva, matriz energética e matriz de transporte, unidades de conservação, 
história e geografia do Estado, do Município. Tópicos atuais, internacionais, nacionais, estaduais ou locais, de diversas 
áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, desenvolvimento sustentável e 
ecologia. 
 

NÍVEL MÉDIO 
MATEMÁTICA/RACIOCINIO LÓGICO 

CARGOS: TODOS 
 
PROGRAMA: PARTE 1: 1. Conjuntos Numéricos: Números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais: Operações 
fundamentais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação) propriedades das operações, 
múltiplos e divisores, números primos, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. 2. Razões e Proporções – 
grandezas direta e inversamente proporcionais, divisão em partes direta e inversamente proporcionais, regra de três 
simples e composta. Sistema de Medidas: comprimento, capacidade, massa e tempo (unidades, transformação de 
unidades), sistema monetário brasileiro. 3. Calculo algébrico: monômios e polinômios 4. Funções: Ideia de função, 
interpretação de gráficos, domínio e imagem, função do 1º grau, função do 2º grau– valor de máximo e mínimo de uma 
função do 2º grau. 5. Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas. 6. Triângulo 
retângulo: relações métricas no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras e suas aplicações, relações trigonométricas 
no triangulo retângulo. 7. Teorema de Tales 8. Geometria Plana: cálculo de área e perímetro de polígonos. 
Circunferência e Círculo: comprimento da circunferência, área do círculo. 9. Noções de Geometria Espacial – cálculo 
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do volume de paralelepípedos e cilindros circulares retos. 10. Matemática Financeira: porcentagem, juro simples 11. 
Estatística: Cálculo de média aritmética simples e média aritmética ponderada 12. Aplicação dos conteúdos acima 
listados em resolução de problemas. PARTE 2: 1. 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. Diagramas lógicos. 2. Proposições e conectivos: Conceito de proposição, 
valores lógicos das proposições, proposições simples, proposições compostas. Operações lógicas sobre proposições: 
Negação, conjunção, disjunção, disjunção exclusiva, condicional, bicondicional. 3. Construção de tabelas-verdade. 
Tautologias, contradições e contingências. Implicação lógica, equivalência lógica, Leis De Morgan. Argumentação e 
dedução lógica. 4. Sentenças abertas, operações lógicas sobre sentenças abertas. Quantificador universal, 
quantificador existencial, negação de proposições quantificadas. 5. Argumentos Lógicos Dedutivos; Argumentos 
Categóricos. 
 

NÍVEL SUPERIOR 
LÍNGUA PORTUGUESA 

CARGOS: TODOS 
 
PROGRAMA:  1. Leitura e compreensão de textos: 1.1 Assunto. 1.2 Estruturação do texto. 1.3 Ideias principais e 
secundárias. 1.4 Relação entre as ideias. 1.5 Efeitos de sentido. 1.6 Figuras de linguagem. 1.7 Recursos de 
argumentação. 1.8 Informações implícitas: pressupostos e subentendidos. 1.9 Coesão e coerência textuais. 2. Léxico: 
2.1 Significação de palavras e expressões no texto. 2.2 Substituição de palavras e de expressões no texto. 2.3 Estrutura 
e formação de palavras. 3. Aspectos linguísticos: 3.1 Relações morfossintáticas. 3.2 Ortografia: emprego de letras e 
acentuação gráfica sistema oficial vigente (inclusive o Acordo Ortográfico vigente, conforme Decreto 7.875/12). 3.3 
Relações entre fonemas e grafias. 3.4 Flexões e emprego de classes gramaticais. 3.5 Vozes verbais e sua conversão. 
3.6 Concordância nominal e verbal. 3.7 Regência nominal e verbal (inclusive emprego do acento indicativo de crase). 
3.8 Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos pronomes relativos. 3.9 
Pontuação. 
  

NÍVEL SUPERIOR 
LEGISLAÇÃO 

CARGOS: TODOS 
 
PROGRAMA: 1. Política Nacional de Atenção Básica aprovada pelo Ministério da Saúde do Brasil. Diretrizes e Normas 
para a Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família e o Programa Agentes Comunitários de Saúde. BRASIL. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria MS número 2.436 de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção 
Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 2. Estatuto do Idoso. BRASIL. Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003. Dispõe sobre o estatuto do idoso 
e dá outras providências. 3. Estatuto da Criança e do Adolescente. BRASIL. Lei no 8069 de 13 de julho de 1990. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, 1991.5. 4. Constituição Federal. BRASIL. Constituição Federal. Artigos 
196, 197, 198, 199 e 200. 5. Organização do Sistema Único de Saúde - SUS, planejamento da saúde, a assistência à 
saúde e a articulação interfederativa. BRASIL. DECRETO Nº 7.508, DE 28 DE JUNHO DE 2011. 6. Lei Orgânica da 
Saúde e condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes. Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 e suas alterações posteriores. Dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências. Lei Orgânica da Saúde. 7. Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 8. Brasil. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 242 p. – (Série 
B. Textos Básicos de Saúde) (Cadernos HumanizaSUS; v. 1). 9. Lei Municipal n.º 5.565-2010 (Lei de criação da FMSC). 
10. Decreto Municipal n.º 863-2011 (Estatuto da FMSC). 
 

NÍVEL SUPERIOR 
CONHECIMENTOS GERAIS 

CARGOS: TODOS 
 
PROGRAMA: Cultura popular, organização política e territorial, divisão política, regiões administrativas, regionalização 
do IBGE, hierarquia urbana, matriz produtiva, matriz energética e matriz de transporte, unidades de conservação, 
história e geografia do Estado, do Município. Tópicos atuais, internacionais, nacionais, estaduais ou locais, de diversas 
áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, desenvolvimento sustentável e 
ecologia. 
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NÍVEL SUPERIOR 
MATEMÁTICA/RACIOCINIO LÓGICO 

CARGOS: TODOS 
 
PROGRAMA: PARTE 1: 1. Conjuntos Numéricos: Números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais: Operações 
fundamentais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação) propriedades das operações, 
múltiplos e divisores, números primos, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. 2. Razões e Proporções – 
grandezas direta e inversamente proporcionais, divisão em partes direta e inversamente proporcionais, regra de três 
simples e composta. Sistema de Medidas: comprimento, capacidade, massa e tempo (unidades, transformação de 
unidades), sistema monetário brasileiro. 3. Funções: Ideia de função, interpretação de gráficos, domínio e imagem, 
função do 1º grau, função do 2º grau– valor de máximo e mínimo de uma função do 2º grau. 4. Equações de 1º e 2º 
graus. Sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas. 5. Matemática Financeira: porcentagem, juro simples 6. 
Estatística: Cálculo de média aritmética simples e média aritmética ponderada 7. Aplicação dos conteúdos acima 
listados em resolução de problemas. PARTE 2: 1. 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. Diagramas lógicos. 2. Proposições e conectivos: Conceito de proposição, 
valores lógicos das proposições, proposições simples, proposições compostas. 3. Construção de tabelas-verdade. 
Argumentação e dedução lógica. 4. Sentenças abertas, operações lógicas sobre sentenças abertas. Quantificador 
universal, quantificador existencial, negação de proposições quantificadas. 5. Argumentos Lógicos Dedutivos; 
Argumentos Categóricos. 
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ANEXO VIII– PROGRAMAS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
NÍVEL MÉDIO 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGOS 04 A 30: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (TODAS AS ÁREAS) 

PROGRAMA: 1. Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde. 2. Lei Federal nº 11350/06 que regulamenta 
atividades do ACS. 3. Cadastramento familiar e Mapeamento: finalidade e instrumentos. 4. Conceito de territorialização, 
microarea e área de abrangência. 5. Diagnóstico comunitário. 6.Funcionamento da Atenção Básica em Saúde e 
Estratégia de Saúde da Família. 7. Atribuições específicas do Agente Comunitário de Saúde. 8. Prevenção de doenças 
e promoção da saúde. 9. Visita domiciliar. 10. Ações domiciliares e comunitárias. 11. Ações individuais e coletivas. 12. 
Educação permanente em saúde. 13. Noções de higiene e prevenção a doenças. 14. Alimentação saudável. 15. Ética 
e cidadania. 16. Epidemiologia, aspectos epidemiológicos, agentes etiológicos, vetores e reservatórios, modos de 
transmissão, período de transmissão e de incubação, vacinas. 17. Calendário básico de vacinação. 18. Conhecimentos 
fundamentais acerca dos principais agravos à saúde que atingem as pessoas no ciclo da vida. 19. Noções básicas de 
saúde da criança, do adolescente, do adulto, da mulher e do idoso. 20. Noções de saúde do trabalhador. 21. Doenças 
sexualmente transmissíveis. 22. Noções Básicas de doença como: Leishmaniose visceral e tegumentar, dengue, 
esquistossomose, tuberculose, hanseníase, hipertensão arterial, diabetes, entre outras.  23. Pré-natal e puerpério. 24. 
Violência intrafamiliar e na comunidade. 25. Noções de saúde mental. 26. Atenção à saúde da pessoa portadora de 
deficiência. 27. Conceitos e critérios de qualidade de atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, 
satisfação do usuário e do trabalhador, equidade, outros. 

NÍVEL MÉDIO 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CARGO 31: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

PROGRAMA: 1. Conceitos de endemia, epidemia, pandemia, zoonoses, vetor de doença, hospedeiros, parasitismo, 
reservatório. 2. Visita domiciliar. 3. Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário. 4. Noções de ética e cidadania. 
5. Noções básicas de epidemiologia, aspectos epidemiológicos, agentes etiológicos, vetores e reservatórios, modos de 
transmissão, período de transmissibilidade, período de incubação, suscetibilidade, vacinas e imunidade. 6. 
Conhecimento dos principais Medidas de controle das principais endemias. 7. Noções básicas de doenças como 
leishmaniose, doença de Chagas, dengue, malária, DST/AIDS, hanseníase, leptospirose, tuberculose, hepatites, raiva, 
meningite, Chikumgunya e Febre Amarela. 8. Educação em saúde e participação comunitária. 9. Meio ambiente e 
saneamento. 10. Armazenamento de lixo aterro e sanitário. 11. Controle de roedores. 12. Controle biológico e manejo 
ambiental.  

NÍVEL SUPERIOR 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CARGO 01:  ADMINISTRADOR 
 
PROGRAMA: 1. Fundamentos da Administração: funções administrativas: planejar, organizar, dirigir e controlar; 
eficiência, eficácia e efetividade; a tecnologia e sua administração; organogramas; fluxogramas; benchmarking; 
empowerment; ciclo PDCA, Planejamento Estratégico, Balanced Scorecard (BSC), Gerenciamento pelas diretrizes 
(GPD). Análise de cenários e de ambiente; Matriz SWOT; Matriz GUT; implementação de estratégias; Tipos de 
indicadores; Sistemáticas de Monitoramento e Avaliação; Ferramentas de Gestão. Disfunções da burocracia. 2. 
Organização, Sistemas e Métodos: Gestão de Processos; Função do Projeto nos Estudos Organizacionais; 
Manualização; Técnicas de Estruturação; Arquitetura Organizacional; Qualidade; Reengenharia; Mudança 
Organizacional. 3. Administração de Recursos Humanos: treinamento e desenvolvimento de pessoal; desenho de 
cargos; descrição e análise de cargos; avaliação de desempenho; plano de carreira; planos de metas e recompensas; 
administração de salários; planos de benefícios sociais; qualidade de vida no trabalho; Gestão de pessoas por 
competências; Conceito e tipologia de competências; Modelo integrado de gestão por competências; Mapeamento, 
descrição e análise de perfis por competências. 4. Administração de Materiais: gestão de estoques - custos dos 
estoques, estoques de segurança, sistemas de controle de estoques; compras - organização e objetivos, parcerias e 
contratos; centros de distribuição e movimentação física; cadeia de suprimentos. 5. Gestão de Tecnologia da 
Informação: conceitos de Tecnologia da Informação; conceitos e gerenciamento; gerenciamento de dados e 
conhecimento; computação em rede; processamento de transações, aplicações funcionais, e integração; sistemas de 
suporte gerencial. 6. Lei complementar nº 101/2000 (Lei da responsabilidade fiscal) e alterações. 7. Legislação: Noções 
Básicas de Direito Administrativo; Noções de Direito do Trabalho; Lei nº 8.429/92 (Lei da improbidade administrativa); 
Lei nº 8.666/93 (Lei das Licitações). Lei nº 12.527/11 (Regula o acesso a informações). 
 

NÍVEL SUPERIOR 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CARGO 02: ADVOGADO  
 
PROGRAMA: DIREITO CONSTITUCIONAL: Teoria da Constituição: Conceito. Constituição material e formal. Posição 
hierárquica da Constituição. Estrutura e função. Classificações. Normas constitucionais no tempo e no espaço. Teoria 
da Recepção. Poder Constituinte: Poder originário e derivado. Reforma constitucional. Controle da constitucionalidade: 
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Supremacia da Constituição. Natureza do ato inconstitucional. Controle da constitucionalidade no Brasil. Controle 
político. Controle judiciário: difuso e concentrado. Efeitos da declaração de inconstitucionalidade. O papel do Senado. 
Ação direta de inconstitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ação direta de 
inconstitucionalidade interventiva. Ação direta de constitucionalidade. Aplicabilidade das normas constitucionais: 
Sistema constitucional. Teoria das normas constitucionais. Formas de positivação e funções das normas 
constitucionais. Eficácia, aplicabilidade e efetividade. Princípios constitucionais: Conceito de norma-princípio e norma-
regra. Princípios constitucionais propriamente ditos: Estado de Direito, Estado Social, Divisão dos Poderes, Princípio 
Democrático, Princípio Federativo. Concretizações dos princípios constitucionais: Legalidade, Segurança Jurídica, 
Proporcionalidade, Igualdade. Hermenêutica constitucional: Métodos tradicionais de interpretação da Constituição. 
Direitos e Garantias Fundamentais. Concretização da Constituição. Princípios da concretização: Unidade da 
Constituição, concordância prática, conformidade funcional, efeito integrador, máxima efetividade, força normativa. 
Limites da interpretação constitucional: mutação e modificação constitucional. Teoria dos direitos e garantias 
fundamentais: Terminologia: direitos fundamentais, direitos humanos. O conceito materialmente aberto na CF/88. 
Funções e classificações. Restrições. Ações constitucionais: Direito de Petição, Mandado de Segurança, Mandado de 
Injunção, Habeas Corpus, Habeas Data, Ação Popular. Organização do Estado: Distribuição das competências. 
Administração Pública: Princípios gerais da Administração Pública. Organização dos Poderes: Poder Legislativo: 
Processo Legislativo. Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Poder Executivo. Poder Judiciário. Tributação e 
Orçamento. Ordem econômica e financeira: Princípios gerais da atividade econômica. Ordem social: Seguridade social. 
DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração Pública: Esferas Federal, Estadual e Municipal. Estrutura e organização. 
Órgãos e agentes. Administração direta e indireta. Autarquias e Fundações. Fundações Públicas de Direito Privado. 
Atividade administrativa: Princípios básicos da administração. Poderes e deveres do administrador público. O uso e o 
abuso do poder. Poderes administrativos: Vinculado, discricionário, disciplinar, regulamentar e de polícia. Atos 
administrativos: Atributos do ato administrativo. Motivação e mérito. Anulação, revogação e convalidação. Serviços 
públicos: Delegação, concessão, permissão e autorização. Licitações e Contratos Administrativos: Abrangência, 
princípios e modalidades. Dispensa e inexigibilidade. Pregão eletrônico e presencial. Registro de preços. Regime 
Diferenciado de Contratação. Contratos administrativos: Formalização e execução. Inexecução. Revisão. Rescisão. 
Convênios e consórcios administrativos: Formalização e execução. Inexecução. Revisão. Rescisão. Contratos de 
pesquisa e de inovação científica e tecnológica: Formalização. Execução. Inexecução. Revisão. Rescisão. Inovação e 
pesquisa científica e tecnológica. Propriedade intelectual. Direito autoral. Servidores públicos: Regime jurídico. 
Organização do serviço público. Direitos, deveres e responsabilidades. Processo disciplinar. Responsabilização 
administrativa da pessoa jurídica. Improbidade administrativa. Ação de improbidade administrativa. Responsabilidade 
civil das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público. Direito de regresso. 
Controle da administração: Administrativo, Legislativo e Judiciário. Processo Administrativo. Responsabilidade fiscal. 
Controle externo. DIREITO COLETIVO DO TRABALHO: Definição e aspectos gerais. Fontes e princípios de direito 
coletivo do trabalho. Convenções e recomendações internacionais de trabalho em direito coletivo do trabalho. Sujeitos 
de direito coletivo do trabalho. Representação no local de trabalho. Categoria: definição, noções gerais, espécies. 
Organização sindical: sindicatos, federações, confederações, centrais sindicais. Associação ao sindicato. 
Administração das entidades sindicais. Fontes de custeio das entidades sindicais. Funções e prerrogativas das 
entidades sindicais. Garantias sindicais. Conflitos coletivos de trabalho. Negociação coletiva, convenções coletivas e 
acordos coletivos de trabalho. Dissídios coletivos de trabalho; sentenças normativas. Greve. Arbitragem e mediação. 
Ações coletivas. DIREITO DO TRABALHO: Conceito, caracterização, autonomia e natureza jurídica do Direito do 
Trabalho. Fontes, princípios, interpretação, integração e aplicação (no espaço e no tempo) do Direito do Trabalho. 
Prescrição e decadência no Direito do Trabalho. Relação de emprego: caracterização. Sujeitos da relação de emprego: 
empregado e empregador. Grupo econômico trabalhista. Sucessão empresarial. Subempreitada. Terceirização. Tele 
trabalhador. Trabalhador intermitente. Responsabilização pelas verbas trabalhistas. Contrato de trabalho 
(caracterização, morfologia, obrigações principais e acessórias, requisitos de validade, nulidades). Dever patronal de 
documentação. Contratos de trabalho especiais. Contratos de trabalho a prazo determinado. Contrato temporário de 
trabalho. Contrato de trabalho "verde e amarelo". Suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Alteração do 
contrato de trabalho. Salário e remuneração: definição, características, espécies e regras de proteção. Verbas não 
remuneratórias. Utilidades salariais e não salariais. Gorjetas. Participação nos lucros e resultados. Duração do trabalho: 
jornadas ordinária, extraordinárias, compensatórias e demais regimes especiais de jornada. Períodos de descanso: 
intervalos, repousos, férias anuais remuneradas. Término do contrato de trabalho: hipóteses, respectivos requisitos e 
verbas rescisórias cabíveis. Estabilidades e garantias de emprego; proteção contra despedida arbitrária ou sem justa 
causa. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Medicina e segurança do trabalho (regras de proteção à saúde 
do trabalhador). Assédio moral e assédio sexual. Reparação por danos extrapatrimonais. Responsabilidade do 
empregador por danos e acidentes de trabalho. Regulamentos especiais de trabalho: adolescente, mulher, profissionais 
da área da saúde. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO: Princípios. Fontes. Autonomia. Interpretação, integração 
e eficácia das normas. Direito de ação, jurisdição e processo na perspectiva constitucional. Direito à adequada tutela 
jurisdicional. As garantias constitucionais do processo: devido processo legal, juiz e promotor natural, contraditório, 
ampla defesa, acesso à justiça, motivação das decisões judiciais. Duração razoável do processo. Os princípios 
peculiares do Direito Processual do Trabalho: protetivo, informalidade, oralidade, simplicidade, celeridade, conciliação. 
Aplicação dos princípios fundamentais do Processo Civil no Processo do Trabalho. Coletivização do processo. Métodos 
extrajudiciais de composição dos conflitos trabalhistas: negociação, mediação, conciliação e arbitragem. Poder 
Normativo. Simulação de lide. Aplicação do Direito Processual Civil no Processo do Trabalho: técnica da 
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subsidiariedade e supletividade na fase de conhecimento e na fase de execução. Organização da Justiça do Trabalho. 
Composição, funcionamento, jurisdição e competência dos órgãos. Juízos de Direito - investidos na jurisdição 
trabalhista. Corregedoria na Justiça do Trabalho.  Competência da Justiça do Trabalho: em razão da matéria, da 
pessoa, da função e do lugar. Modificação de competência. Conflitos de competência. Exceções Partes e procuradores. 
Capacidade. Representação e Assistência. Capacidade postulatória. Jus postulandi. Sucessão. Substituição 
processual. Litisconsórcio. Assistência judiciária e justiça gratuita. Honorários advocatícios. Mandato tácito. Litigância 
de má-fé. Assédio processual. Intervenção de terceiros. Espécies. Intervenção anômala. Amicus curiae. Intervenção 
iussu iudicis. Aplicabilidade no Direito Processual do Trabalho. Atos, termos e prazos processuais. Convenções 
processuais. Despesas processuais. Responsabilidade. Custas e emolumentos. Comunicação dos atos processuais. 
Notificação. Preclusão. Processo eletrônico. Vícios do ato processual: espécies. Nulidades no Processo do Trabalho: 
extensão, princípios, arguição, declaração e efeitos. Primazia do julgamento do mérito e aproveitamento dos atos 
processuais. Ética e boa fé no Processo do Trabalho. Assédio processual na Justiça do Trabalho. Formação, suspensão 
e extinção do processo. Saneamento e organização do processo. Dissídio individual: Procedimento Comum: Sumário, 
Sumaríssimo e Ordinário. Adaptação e flexibilidade negocial ou judicial do procedimento. Petição inicial: requisitos, 
emenda, aditamento, indeferimento. Inépcia. Controle de admissibilidade da demanda. Teoria da asserção. Pedido: 
conceito e características. Interpretação dos pedidos. Cumulação de pedidos. Audiência trabalhista. Procedimento. 
Comparecimento das partes e dos advogados. Ausência das partes: efeitos. Peculiaridades. Revelia e confissão. 
Conciliação. Resposta do reclamado. Defesa direta e indireta. Contestação. Compensação e retenção. Exceções. 
Reconvenção. Provas: princípios, peculiaridades, oportunidade e meios. Tipicidade e atipicidade dos meios de prova. 
Prova emprestada. Ônus da prova. Teoria da carga dinâmica do ônus da prova. Valoração da prova. Da prova ilícita. 
Dos poderes instrutórios do juiz. Dever de cooperação. Interrogatório e depoimento pessoal. Confissão. Prova 
documental. Incidente de falsidade documental. Prova testemunhal: capacidade, suspeições, impedimentos, contradita 
e acareação. Prova pericial. Inspeção judicial. Atividade jurisdicional preliminar. Julgamento conforme o estado do 
processo. Decisões parciais de mérito. Julgamento de improcedência liminar. Decisões interlocutórias. Sentenças nos 
dissídios individuais. Classificação. Nulidades da sentença. Convicção judicial e fundamentação das decisões. Coisa 
julgada: definição e efeitos. Estabilidades processuais. Limites subjetivos e objetivos. Relativização da coisa julgada. 
Preclusões. Termo de conciliação e seus efeitos perante as partes, terceiros e INSS. Sistema recursal: princípios e 
procedimentos. Teoria geral dos recursos. Efeitos dos recursos. Pressupostos recursais. Juízos de admissibilidade e 
de mérito. Recurso de ofício. Direito intertemporal. Duplo grau de jurisdição. Poderes do relator. Julgamento unipessoal 
dos recursos pelo relator: pressupostos e limites. Recursos em espécie: recurso ordinário, agravo de petição, agravo 
de instrumento, recurso de revista, embargos no TST e embargos de declaração. Recurso adesivo. Recurso de revista 
repetitivo. Agravo regimental. Recurso Extraordinário. Princípios. Efeitos. Teoria da causa madura. Arguição de 
Inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público. Uniformização de jurisprudência. Precedentes. 
Mecanismos para controle da aplicação dos precedentes. Julgamento de casos repetitivos. Incidentes processuais: 
Incidente de resolução de demandas repetitivas nos TRTs e no TST. Incidente de assunção de competência no 
Processo do Trabalho. Precedente judicial. Força vinculante da jurisprudência dos Tribunais. Incidente de arguição de 
inconstitucionalidade. Jurisprudência dos Tribunais Superiores. Liquidação da sentença: natureza jurídica e 
modalidades. Cumprimento da sentença e de outros títulos judiciais. Forma de implementação e efetivação das 
decisões judiciais. Princípios da execução trabalhista. Execução provisória e execução definitiva. Execução de títulos 
executivos judiciais e extrajudiciais. Legitimidade. Responsabilidade patrimonial. Responsabilidade dos sócios. 
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sucessão de empresas. Hipoteca judiciária. Execução em 
face da massa falida e empresa em recuperação judicial. Execução de obrigações de fazer e não fazer. Execução das 
contribuições previdenciárias: competência, alcance e procedimento. Execução de quantia certa contra devedor 
solvente. Penhora. Avaliação. Depositário infiel. Meios de defesa do executado e de terceiro. Embargos à execução. 
Exceção de pré-executividade. Impugnação à sentença de liquidação. Embargos de Terceiro. Fraude à execução. 
Expropriação de bens do devedor: Arrematação, adjudicação, remição. Execução contra a Fazenda Pública: dívidas 
de pequeno valor e precatório. e. Fraude à execução. Ato atentatório à dignidade da Justiça. Inquérito judicial para 
apuração de falta grave: conceito, cabimento, prazo e julgamento. Natureza e efeitos da sentença. Dissídio coletivo: 
conceito, classificação, competência, instauração, legitimidade, prazo e procedimento. Revelia. Sentença normativa: 
efeitos e vigência. Extensão das decisões e revisão. Recursos. Ação de cumprimento. Competência. Legitimidade. 
Dilação probatória. Prescrição. A defesa e a proteção normativa dos direitos e interesses trabalhistas difusos, coletivos 
e individuais homogêneos e heterogêneos. Sistema de tutela jurisdicional coletiva: fundamento constitucional e legal, 
características e amplitude. Ação civil pública e ação civil coletiva. Competência. Cabimento. Legitimidade. 
Procedimento. Objeto. Litisconsórcio. Litispendência. Prescrição. Sentença. Coisa Julgada. Recursos. Subsistema de 
tutela coletiva. Ações para tutela de interesses transindividuais. Transação. Liquidação e cumprimento das ações civis 
públicas e coletivas. Execução provisória e definitiva. Ação anulatória de normas convencionais. Instrumentos e 
técnicas extraprocessuais de atuação em tutela coletiva: inquérito civil, compromisso de ajustamento de conduta, 
recomendação e audiência pública. Tutela provisória. Tutelas de urgência e de evidência: conceito, espécies, 
pressupostos. Estabilização da tutela provisória. Tutela antecedente e incidente. Tutelas satisfativa. Ação rescisória no 
processo do trabalho: cabimento, competência, hipóteses de admissibilidade, legitimidade, requisitos. Revelia. Juízo 
rescindente e juízo rescisório. Prazo. Procedimento e recurso. Ação anulatória de sentença (querela nulitatis). Ação de 
consignação em pagamento. Ação de prestação de contas. Ação monitória. Correição parcial. Reclamação ao STF. 
Habeas corpus. Ações possessórias. Interdito proibitório. Ação popular. Ação por improbidade administrativa. Mandado 
de segurança, suspensão de segurança, mandado de segurança coletivo. Técnica de ponderação no Processo do 
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Trabalho. Lei nº 13.467 de 2.017, e suas alterações. (Reforma Trabalhista). DIREITO CIVIL: Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro: vigência, início e cessação de sua obrigatoriedade. A integração da norma jurídica. Parte 
Geral: a relação jurídica, os direitos subjetivos e o exercício dos direitos. Pessoas: personalidade, capacidade e estado. 
Domicílio. Pessoas jurídicas. Bens: classificação dos bens. Fato, ato-fato, ato e negócio jurídico, pressupostos e 
requisitos, a inexistência, a invalidade e a ineficácia. Atos ilícitos. Prescrição e decadência. Direito das Obrigações. 
Modalidades, fontes e efeitos. Obrigações por declaração unilateral de vontade. Contratos. Noções gerais. Conceito e 
classificação. Da responsabilidade civil. Conceito, fundamentos e pressupostos. Dano patrimonial e extrapatrimonial. 
Responsabilidade civil dos fornecedores. Lei de Locações. Lei n° 9.656/98. Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/90). DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Normas Processuais Civis: As Normas Fundamentais e a Aplicação das 
Normas Processuais. Função Jurisdicional: Jurisdição e Ação. Competência interna. Sujeitos do Processo: Partes e 
Procuradores. Litisconsórcio. Intervenção de Terceiros. Juiz e Auxiliares da Justiça. Ministério Público. Advocacia 
Pública. Defensoria Pública. Atos processuais: Forma, Tempo e Lugar dos Atos Processuais. Comunicação dos Atos 
Processuais. Nulidades. Distribuição e Registro. Valor da Causa. Tutela Provisória: Disposições Gerais. Tutela de 
Urgência. Tutela de Evidência. Formação, Suspensão e Extinção do Processo. Processo de Conhecimento e 
Cumprimento de Sentença: Procedimento Comum. Cumprimento da Sentença. Procedimentos Especiais. Processo de 
Execução: Execução em Geral. Diversas Espécies de Execução. Embargos à Execução. Suspensão e Extinção do 
Processo de Execução. Processos nos Tribunais e Meios de Impugnação das Decisões Judiciais: Ordem dos 
Processos e Processos de Competência Originária dos Tribunais. Recursos. Disposições Finais e Transitórias do 
Código de Processo Civil. DIREITO TRIBUTÁRIO: Sistema Constitucional Tributário. Da tributação e do Orçamento. 
Princípios constitucionais tributários. Do Sistema Tributário Nacional. Competência tributária. Limitações da 
competência tributária. Fontes do direito tributário. Tributos: conceito, natureza jurídica, espécies. Impostos. Taxas. 
Contribuições de melhoria. Empréstimos compulsórios. Outras contribuições. Normas gerais de direito tributário. 
Vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária. Obrigação tributária: Espécies. Elementos da 
obrigação tributária. Fato gerador. Sujeito ativo. Sujeito passivo. Capacidade tributária. Domicílio tributário. 
Responsabilidade tributária. Crédito tributário: conceito e natureza jurídica. Constituição. Modalidades de lançamentos. 
Suspensão. Extinção. Exclusão. Garantias e privilégios. Processo administrativo tributário: procedimento. Fiscalização. 
Dívida ativa. Certidões. Processo judicial tributário: ação anulatória de débito fiscal, execução fiscal, procedimento, 
mandado de segurança. 
 

NÍVEL SUPERIOR 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CARGO 03:  ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 

PROGRAMA: 1. Conhecimentos gerais de Administração. 2. Fundamentos da Administração. 3. Princípios da 
Administração. 4. Planejamento Estratégico do RH. 5. Planejamento Institucional. 6. Processos de Gestão. 7. Gestão 
do Trabalho. 8. Liderança e Governança. 9. Relações Interpessoais. 10. Cultura e Clima organizacional. 11. Ética e 
Responsabilidade social. 12. Gestão por competências. 13. Capacitação, treinamento e desenvolvimento. 14. Avaliação 
de desempenho. 15. Folha de Pagamento. 16. Legislação Trabalhista e Previdenciária. 17. Saúde e Segurança no 
Trabalho. 18. Psicologia Organizacional.19. Remuneração e Benefícios. 20. Práticas e Indicadores de Recursos 
Humanos. 21. Cargos e Salários. 22. Gestão de Pessoas. 23. Gestão pública. 24. Educação em saúde. 
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