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1.5.4 O impugnante deverá, necessariam ente, indicar o item /subitem que será objeto de impugnação.
1.5.5 Não caberá recurso adm inistrativo contra decisão acerca d a impugnação.
1.5.6 As respostas às im pugnações serão disponibilizadas em um único arquivo no endereço eletrônico
http://w ww.cespe.unb.br/concursos/slu_df_19, na data provável de Io de fevereiro de 2019.
2 DO CARGO DE ANALISTA DE G ESTÃ O DE RESÍDUOS SÓLIDOS
DESCRIÇÃO SUM Á RIA DAS ATIVIDADES: formular, planejar, coordenar, supervisionar e avaliar
atividades relacionadas ao gerenciam ento dos serviços de lim peza pública e à gestão de resíduos sólidos;
executar outras atividades de m esm a natureza e nível de com plexidade determ inadas em legislação
específica, observadas as peculiaridades d a especialidade do cargo.
REM UNERAÇÃO: R$ 5.070,00.
CA R G A HORÁRIA SEM ANAL: 30 horas.
2.1
CA R G O 1: ANALISTA DE G ESTÃ O DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE:
ADM INISTRAÇÃO
REQUISITO: diplom a, devidam ente registrado, de conclusão de curso de graduação em Administração,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo M inistério da Educação (M EC), e registro
no Conselho de Classe.
2.2
CA R G O 2: ANALISTA DE G ESTÃ O DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE:
ARQ UITETURA
REQUISITO: diplom a, devidam ente registrado, de conclusão de curso de graduação em .Arquitetura,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo M EC, e registro no Conselho de
2.3
CA R G O 3: ANALISTA DE G ESTÃ O DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE:
BIOLOGIA
REQUISITO: diplom a, devidam ente registrado, de conclusão de curso de graduação em Biologia,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo M EC, e registro no Conselho de
2.4 CARGO 4: ANALISTA DE G ESTÃ O DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS
CONTÁBEIS
REQUISITO: diplom a, devidam ente registrado, de conclusão de curso de graduação em Ciências
Contábeis, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no Conselho
2.5
CA R G O 5: ANALISTA
DE G ESTÃ O DE
RESÍDUOS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE:
CO M UNICAÇÃO SOCIAL - JO RNA LISM O
REQUISITO: diplom a, devidam ente registrado, de conclusão de curso de graduação em Com unicação
Social com habilitação em Jornalismo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
MEC, e registro na SRTE - Superintendência Regional do Trabalho e Emprego.
2.6
CA R G O 6: ANALISTA
DE G ESTÃ O DE
RESÍDUOS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE:
CO M UNICAÇÃO SOCIAL - RELAÇÕES PÚBLICAS
REQUISITO: diplom a, devidam ente registrado, de conclusão de curso de graduação em Com unicação
Social com habilitação em Relações Públicas, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida
pelo M EC, e registro na SRTE - Superintendência Regional do Trabalho e Emprego.
2.7 CARGO 7: ANALISTA DE G ESTÃ O DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE: DIREITO
E LEGISLAÇÃO
REQUISITO: diplom a, devidam ente registrado, de conclusão de curso de graduação em Direito,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.
2.8
CA R G O 8: ANALISTA
DE G ESTÃ O DE
RESÍDUOS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE:
ECONOM IA
REQUISITO: diploma, devidam ente registrado, de conclusão de curso de graduação em Economia,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo M EC, e registro no Conselho de
2.9
CA R G O 9: ANALISTA
DE G ESTÃ O DE
RESÍDUOS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE:
ENGENHA RIA AM BIENTAL
REQUISITO: diplom a, devidam ente registrado, de conclusão de curso de graduação em Engenharia
.Ambiental, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no Conselho
2.10
CARGO 10: ANALISTA
DE GESTÃO DE RESÍDU OS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE:
ENGENHA RIA CIVIL
REQUISITO: diplom a, devidam ente registrado, de conclusão de curso de graduação em Engenharia
Civil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo M EC, e registro no Conselho de

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL N° 01. DE 11 DE JA NEIRO DE 2019
CON CURSO PÚBLICO PARA O PROVIM ENTO DE VAGAS E
A FORM AÇÃO DE CAD ASTRO DE RESERVA NO CARGO
DE ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
0 DIRETO R-PRESID ENTE DO SERVIÇO DE LIM PEZA U RB A N A DO DISTRITO FEDERAL, tendo
em vista o disposto na Lei n° 4.949, de 15 de outubro de 2012, na Lei Com plem entar n° 840, de 23 de
dezem bro de 2011, e na Lei n° 6.129, de 7 de março de 2018, e suas alterações, tom a pública a
realização de concurso público para o provimento de vagas e a form ação de cadastro de reserva no cargo
de Analista de G estão de Resíduos Sólidos, m ediante as condições estabelecidas neste edital.
1 DAS D ISPOSIÇÕES PRELIM INARES
1.1 O concurso público será regido por este edital e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em
Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).
1.1.1 Ó Cebraspe realizará o concurso utilizando o Método Cespe, o qual está em constante evolução,
sendo desenvolvido e aperfeiçoado a partir de pesquisas acadêm icas, algoritm os, processos estatísticos e
outras técnicas sofisticadas. Tudo isso para entregar resultados confiáveis, obtidos com inovação e alta
qualidade técnica.
1.2 A seleção para o cargo de que trata este edital com preenderá exame de habilidades e conhecim entos,
m ediante aplicação de provas objetivas, de caráter elim inatório e classificatório, de responsabilidade do
Cebraspe.
1.3 As provas objetivas e a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram concorrer às vagas
reservadas às pessoas com deficiência serão realizadas em Brasília/DF (Região A dm inistrativa I - Plano
Piloto).
1.3.1 H avendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na localidade de realização das
provas, estas poderão ser realizadas em outras localidades.
1.4 Os candidatos nom eados estarão subordinados ao Regim e Jurídico dos Servidores Públicos Civis do
Distrito Federal (Lei C om plem entar n° 840/2011) e às normas internas do Serviço de Lim peza U rbana
do Distrito Federal.
1.5 DA IM PUG NAÇÃO DO EDITAL
1.5.1 Q ualquer cidadão poderá im pugnar fundam entadam ente este edital ou suas eventuais alterações, por
m eio do endereço eletrônico http://w ww.cespe.unb.br/concursos/slu_df_19, em link específico, das 9
horas do dia 15 de janeiro de 2019 às 18 horas do dia 21 de janeiro de 2019.
1.5.2 Para requerer a im pugnação, o im pugnante deverá efetuar cadastro no endereço eletrônico do
Cebraspe, caso não seja cadastrado.
1.5.3 Õs pedidos de im pugnação, protocolados e instruídos pelo Cebraspe, serão julgados pelo SLU/DF
em conjunto com o Cebraspe.
Este documento pode ser verificado
pelo código 50012019011400024

no

endereço

eletrônico

http://www.in.gov.br/autenticidade.html

2.11
CARGO 11: ANALISTA
DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE:
ENGENHA RIA DE PRODU ÇÃO
REQUISITO: diplom a, devidam ente registrado, de conclusão de curso de graduação em Engenharia de
Produção, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no Conselho de
2.12
CARGO 12: ANALISTA
DE GESTÃO DE RESÍDU OS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE:
ENGENHA RIA DE SEGURANÇA DO TRABA LHO
REQUISITO: diploma, devidam ente registrado, de conclusão de curso de graduação em .Arquitetura e
certificado de conclusão de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no Conselho de Classe.
2.13
CARGO 13: ANALISTA
DE GESTÃO DE RESÍDU OS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE:
ENGENHA RIA ELÉTRICA
REQUISITO: diplom a, devidam ente registrado, de conclusão de curso de graduação em Engenharia
Elétrica, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no Conselho de
2.14
CARGO 14: ANALISTA
DE GESTÃO DE RESÍDU OS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE:
ENGENHA RIA M ECÂNICA
REQUISITO: diplom a, devidam ente registrado, de conclusão de curso de graduação em Engenharia
M ecânica, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no Conselho de
2.15
CARGO 15: ANALISTA
DE GESTÃO DE RESÍDU OS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE:
ENGENHA RIA QUÍM ICA
REQUISITO: diplom a, devidam ente registrado, de conclusão de curso de graduação em Engenharia
Quím ica, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no Conselho de
2.16
CARGO 16: ANALISTA
DE GESTÃO DE RESÍDU OS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE:
GEOGRAFIA
REQUISITO: diploma, devidam ente registrado, de conclusão de curso de graduação em Geografia,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo M EC, e registro no Conselho de
2.17
CARGO 17: ANALISTA
DE GESTÃO DE RESÍDU OS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE:
INFORM ÁTICA
REQUISITO: diploma, devidam ente registrado, de conclusão de curso de graduação na área de .Análise
de Sistemas, C iência da Com putação, Engenharia d a Com putação, Engenharia de Redes d a Com unicação
ou Informática, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo M EC, e registro no
2.18
CARGO 18: ANALISTA
DE GESTÃO DE RESÍDU OS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE:
M O DERNIZAÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS
REQUISITO: diplom a, devidam ente registrado, de conclusão de curso de nível superior ou habilitação
equivalente em qualquer área de form ação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
MEC.
Docum ento assinado digitalm ente conform e MP n°
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Cargo 19: A nalista de Gestão 1
2
2.19 CARGO 19: ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE: SERVIÇO
de
Resíduos
Sólidos
SOCIAL
Especialidade: Serviço Social
REQUISITO: diplom a, devidam ente registrado, de conclusão de curso de graduação em Serviço Social,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo M inistério da Educação (MEC), e registro
no Conselho de Classe.
(*) Não há reserva de vagas para candidatos com deficiência para provim ento imediato, tendo em vista
3 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDU RA NO CARGO
o quantitativo de vagas oferecido.
3.1 Ser aprovado no concurso público.
5 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
3.2 Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado
5.1 Das vagas destinadas a cada cargo/especialidade e das que vierem a ser criadas durante o prazo de
pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecim ento do gozo dos direitos
políticos, nos term os do § 1° do art. 12 da Constituição Federal.
validade do concurso, no m ínim o 20% serão providas na form a do art. 12 da Lei C om plem entar n°
3.3 Estar em gozo dos direitos políticos.
840/2011, e no parágrafo 5° do art. 8° da Lein° 4.949/2012, do
Decreto Federal
n° 3.298, de 20 de
3.4 Estar quite com as obrigações m ilitares, em caso de candidato do sexo masculino.
dezem bro de 1999, e suas alterações, e da Lei Federal n° 13.146, de 6 de julho de 2015, e do Decreto
3.5 Estar quite com asobrigações eleitorais.
9.508, de 24 de setem bro de 2018.
3.6 Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conform e o item 2 deste edital.
5.1.1 O percentual m ínim o de reserva será observado n a hipótese de aproveitam ento de vagas
3.7 Ter idade m ínim a de 18 anos com pletos na data da posse.
3.8 Ter aptidão física e m ental para o exercício das atribuições do cargo.
rem anescentes e na form ação de cadastro de reserva.
3.9 O candidato deverá declarar, na solicitação de
inscrição, que tem
ciência e aceita que, caso aprovado,
5.1.2 As vagas reservadas às pessoas com deficiência poderão ser ocupadas por candidatos sem
deverá entregar os documentos com probatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da
deficiência na hipótese de não haver inscrição ou aprovação de candidatos com deficiência no
posse.
concurso.
3.10 Cum prir as determ inações deste edital.
5.1.3 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2° da Lei Federal
4 DAS VAGAS
n° 13.146/2015; nas categorias discrim inadas no art. 4° do Decreto Federal n°3.298/1999, com as
C argo/Especialidade
Vagas
para Vagas
Cadastro de reserva
alterações introduzidas pelo Decreto Federal n° 5.296/2004; no § 1° do art. 1° da LeiFederal n° 12.764,
ampla
reservadas
de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista); nas contem pladas pelo enunciado da
concorrência
para
Súm ula n° 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "O portador de visão m onocular tem direito de
candidatos
com
concorrer, em concurso público da adm inistração direta, autárquica e fundacional do D istrito Federal",
deficiência
nos term os do § 6° do art. 8° da Lei n° 4.949/12.
Am pla
Pessoas
5.2 Para concorrer a um a das vagas reservadas, o candidato deverá:
concorrência com
a) no ato da inscrição, inform ar que deseja concorrer às vagas reservadas àspessoas com
deficiência
deficiência;
Cargo 1: Analista de Gestão de
5
1
10
2
b) enviar, via upload, a imagem do CPF;
Resíduos
Sólidos
c) enviar, via upload, a im agem de parecer, emitido nos últim os 12 m eses, antes da publicação deste
Especialidade: Administração
*
Cargo 2: Analista de Gestão de 2
3
1
edital por equipe m ultiprofissional e interdisciplinar form ada por três profissionais, entre eles um m édico,
Resíduos
Sólidos
que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código
Especialidade: Arquitetura
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da
*
*
Cargo 3: Analista de Gestão de 1
2
deficiência, contendo as assinaturas e os carim bos dos profissionais especializados com o núm ero de suas
Resíduos
Sólidos
inscrições nos respectivos conselhos fiscalizadores da profissão, conform e a sua especialidade, na form a
Especialidade: Biologia
*
do subitem 5.2.1 deste edital e de acordo com o m odelo constante do Anexo I deste edital.
3
1
Cargo 4: Analista de Gestão de 2
5.2.1 O parecer emitido por equipe m ultiprofissional e interdisciplinar observará:
Resíduos
Sólidos
Especialidade:
Ciências
a) os im pedim entos nas funções e nas estruturas do corpo;
Contábeis
b) os fatores socioam bientais, psicológicos e pessoais;
*
3
1
Cargo 5: Analista de Gestão de 2
c) a lim itação no desem penho de atividades;
Resíduos
Sólidos
d) a restrição de participação.
Especialidade:
Comunicação
5.2.1.1 O candidato com deficiência deverá enviar, no período entre 10 horas do dia 11 de março de
Social - Jornalismo
*
*
2019 e 18 horas do dia 1° de abril de 2019 (horário oficial de Brasília/DF), via upload, por m eio de link
2
Cargo 6: Analista de Gestão de 1
específico no endereço eletrônico http://w ww.cespe.unb.br/concursos/slu_df_19, as imagens legíveis do
Resíduos
Sólidos
Especialidade:
Comunicação
CPF e do parecer a que se refere o subitem 5.2 deste edital. Após esse
período, a solicitação será
Social - Relações Públicas
indeferida, salvo nos casos de força m aior e nos que forem de interesse da Administração.
*
Cargo 7: Analista de Gestão de 4
6
2
5.2.2 O envio da im agem do parecer e do CPF é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe
Resíduos
Sólidos
não se responsabiliza por qualquer tipo de problem a que im peça a chegada dessa docum entação a seu
Especialidade:
Direito
e
destino, seja de ordem técnica dos com putadores, seja decorrente de falhas de com unicação, bem como
Legislação
*
*
por outros fatores que im possibilitem o envio.
Cargo 8: Analista de Gestão de 2
4
5.2.3 O candidato deverá m anter aos seus cuidados o original ou a cópia autenticada em cartório da
Resíduos
Sólidos
Especialidade: Economia
docum entação constante do subitem 5.2 deste edital. Caso seja solicitado pelo Cebraspe, o candidato
1
9
3
Cargo 9: Analista de Gestão de 5
deverá enviar a referida docum entação por m eio de carta registrada, para a confirm ação da veracidade
Resíduos
Sólidos
das informações.
Especialidade:
Engenharia
5.2.4 As imagens do parecer e do CPF terão validade som ente para este concurso público e não serão
Ambiental
devolvidas, assim como não serão fornecidas cópias dessa documentação.
Cargo 10: Analista de Gestão 7
1
12
4
5.3 O candidato com deficiência poderá requerer, n a form a do subitem 6.4.9 deste edital, atendimento
de
Resíduos
Sólidos
especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas e das demais fases, devendo indicar
Especialidade:
Engenharia
Civil
as condições de que necessita para a realização destas, conform e o previsto no inciso III do art. 3° e no
*
Cargo 11: Analista de Gestão 2
3
1
art. 4° do Decreto n° 9.508/2018.
de
Resíduos
Sólidos
5.3.1 O candidato que se enquadrar na hipótese prevista no subitem 5.3 deste edital poderá solicitar
Especialidade: Engenharia de
atendim ento especial unicam ente para a condição estabelecida no seu parecer enviado conform e dispõe
Produção
o subitem 5.2 deste edital.
*
*
Cargo 12: Analista de Gestão 1
2
5.3.1.1 Ressalvadas as disposições previstas neste edital, os candidatos com deficiência participarão do
de
Resíduos
Sólidos
concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao conteúdo de provas,
Especialidade: Engenharia de
Segurança do Trabalho
a avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas, à nota m ínim a
*
*
Cargo 13: Analista de Gestão 1
2
exigida para os dem ais candidatos e todas as demais norm as de regência do concurso.
de
Resíduos
Sólidos
5.4 O candidato que for considerado pessoa com deficiência, após a avaliação biopsicossocial, terá seu
Especialidade:
Engenharia
nom e e a respectiva pontuação publicados em lista única de classificação geral.
Elétrica
5.5 A nom eação dos candidatos aprovados deverá obedecer à ordem de classificação, observados os
*
Cargo 14: Analista de Gestão 2
3
1
critérios de alternância e de proporcionalidade entre a classificação da am pla concorrência e da reserva
de
Resíduos
Sólidos
de vagas para as pessoas com deficiência, observado o percentual de reserva fixado no subitem 5.1 deste
Especialidade:
Engenharia
M ecânica
edital.
*
*
Cargo 15: Analista de Gestão 1
2
5.6 A desclassificação, a desistência ou qualquer outro im pedim ento de candidato ocupante de vaga
de
Resíduos
Sólidos
reservada im plicará a sua substituição pelo próxim o candidato com deficiência classificado, desde que
Especialidade:
Engenharia
haja candidato classificado nessa condição.
Química
5.7 A relação provisória dos candidatos com inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa
*
Cargo 16: Analista de Gestão 2
3
1
com deficiência será divulgada no endereço eletrônico http://w w w.cespe.unb.br/concursos/slu_df_19, na
de
Resíduos
Sólidos
Especialidade: Geografia
data provável de 15 de abril de 2019.
*
Cargo 17: Analista de Gestão 4
6
2
5.7.1 O candidato que desejar interpor recurso contra a relação provisória dos candidatos com inscrição
de
Resíduos
Sólidos
deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência deverá observar os procedim entos
Especialidade: Informática
disciplinados na respectiva relação provisória.
*
Cargo 18: Analista de Gestão 2
3
1
5.7.2 No período de interposição de recurso não haverá a possibilidade de envio da documentação
de
Resíduos
Sólidos
pendente anexa ao recurso ou com plem entação desta.
Especialidade:
Modernização
5.8 A inobservância do disposto no subitem 5.2 deste edital acarretará a perda do direito ao pleito das
da Gestão das A tividades de
Resíduos Sólidos
vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
Este documento pode ser verificado
pelo código 50012019011400025

no
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5.8.1 O candidato que não inform ar que deseja concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência
no aplicativo de inscrição não terá direito de concorrer às essas vagas. Apenas o envio do parecer não
é suficiente para deferimento da solicitação do candidato.
5.9 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL
5.9.1 O candidato que, no m om ento da inscrição, inform ar que deseja concorrer às vagas reservadas às
pessoas com deficiência, se não eliminado no concurso, será convocado para se subm eter à avaliação
biopsicossocial prom ovida por equipe m ultiprofissional e interdisciplinar de responsabilidade do
C ebraspe, form ada por três profissionais capacitados atuantes nas áreas das deficiências que o candidato
possuir, dentre os quais um deverá ser m édico, e três profissionais da carreira a que o candidato
concorrerá, que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, nos term os do § 1°
do art. 2° da Lei Federal n° 13.146/2015, e suas alterações, do § 1° do art. 1° da Lei Federal n°
12.764/2012, e da Súm ula n° 377, do STJ, bem como do Decreto n° 9.508/2018.
5.9.2 A equipe m ultiprofissional e interdisciplinar em itirá parecer que observará:
a) as inform ações prestadas pelo candidato no ato de inscrição no concurso público ou no processo
seletivo;
b) a natureza das atribuições e das tarefas essenciais ao cargo, do em prego ou da função a
desempenhar;
c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução
das tarefas;
d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipam entos ou de outros m eios que utilize de form a
habitual; e
e) o resultado da avaliação com base no disposto no § 1° do art. 2° da Lei Federal n° 13.146/2015, sem
prejuízo da adoção de critérios adicionais.
5.9.3 Os candidatos deverão com parecer à avaliação biopsicossocial com um a hora de antecedência,
m unidos de docum ento de identidade original e de parecer de equipe m ultiprofissional e interdisciplinar
(original ou cópia autenticada em cartório) que ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem
com o a provável causa da deficiência, conform e subitem 5.2.1 e de acordo com o m odelo constante do
Anexo I deste edital, e, se for o caso, de exames com plem entares específicos que com provem a
deficiência.
5.9.4 O parecer de equipe m ultiprofissional e interdisciplinar (original ou cópia autenticada em cartório)
será retido pelo Cebraspe por ocasião da realização da avaliação biopsicossocial e não será devolvido em
hipótese alguma.
5.9.5 Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além de parecer de equipe
m ultiprofissional e interdisciplinar, exam e audiom étrico (audiom etria) (original ou cópia autenticada em
cartório) realizado nos últim os 12 meses.
5.9.6 Quando se tratar de deficiência visual, o parecer de equipe m ultiprofissional e interdisciplinar
deverá conter inform ações expressas sobre a acuidade visual aferida com e sem correção e sobre a
som atória da m edida do campo visual em am bos os olhos.
5.9.7 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por
ocasião da avaliação biopsicossocial, não apresentar parecer de equipe m ultiprofissional e interdisciplinar
(original ou cópia autenticada em cartório), que apresentar parecer de equipe m ultiprofissional e
interdisciplinar em itido em período superior a 12 meses antes da publicação deste edital ou que deixar
de cum prir as exigências de que tratam os subitens 5.9.5 e 5.9.6 deste edital, bem como o que não for
considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial ou, ainda, o que não com parecer à
avaliação biopsicossocial.
5.9.8 As vagas definidas no subitem 5.1 deste edital que não forem providas por falta de candidatos com
deficiência aprovados serão preenchidas pelos dem ais candidatos, observada a ordem geral de
classificação por cargo/especialidade.
6 DAS INSCRIÇÕES NO CON CURSO PÚBLICO
6.1 TAXA: R$ 65,00.
6.2
Será
adm itida
a
inscrição
somente
via
internet,
no
endereço
eletrônico
http://w w w.cespe.unb.br/concursos/slu_df_19, solicitada no período entre 10 horas do dia 11 de março de
2019 e 18 horas do dia 1° de abril de 2019 (horário oficial de Brasília/DF).
6.2.1 O Cebraspe não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem
técnica dos com putadores, de falhas de comunicação, de congestionam ento das linhas de comunicação,
por erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao processam ento do
pagam ento da taxa de inscrição, bem como por outros fatores que im possibilitem a transferência de
dados.
6.2.1.1 O candidato deverá seguir rigorosam ente as instruções contidas no sistem a de inscrição.
6.2.2 O candidato deverá efetuar o pagam ento da taxa de inscrição por m eio de boleto bancário.
6.2.3 O candidato deverá im prim ir o boleto bancário, que será disponibilizado na página de
acom panham ento do concurso, no endereço eletrônico http://w ww.cespe.unb.br/concursos/slu_df_19, após
efetuado o registro pelo banco.
6.2.3.1 O candidato poderá reim prim ir o boleto bancário pela página de acompanham ento do
concurso.
6.2.4 O boleto bancário pode ser pago em qualquer banco, bem com o nas casas lotéricas e nos Correios,
obedecidos os critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários.
6.2.5 O pagam ento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 5 de abril de 2019.
6.2.6 As inscrições efetuadas som ente serão efetivadas após a com provação de pagam ento ou do
deferim ento da solicitação de isenção da taxa de inscrição.
6.2.7 O com provante de inscrição do candidato estará disponível no endereço eletrônico
http://w w w.cespe.unb.br/concursos/slu_df_19, por m eio da página de acom panhamento, após a aceitação
da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento.
6.3 Para os candidatos que não dispuserem de acesso à internet, o Cebraspe disponibilizará locais com
acesso à internet, no Campus Universitário Darcy Ribeiro Av. L3 Norte, Ed. Finatec, Bloco H, U nB Asa Norte, Brasília - DF, 70910-900, no período entre 10 horas do dia 11 de março de 2019 e 18 horas
do dia 1° de abril de 2019 (horário oficial de Brasília/DF), observados o dia e o horário de atendim ento
de cada estabelecimento.
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6.3.1 Nos locais m encionados no subitem 6.3 deste edital, não serão fornecidas inform ações nem serão
prestados esclarecimentos a respeito do concurso público. Para tanto, o candidato deverá observar o
disposto no subitem 10.3 deste edital.
6.4

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO

6.4.1 Antes de realizar a solicitação de inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de
que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo/especialidade a que deseja concorrer. No sistem a
de inscrição, o candidato deverá optar pelo cargo/especialidade a que deseja concorrer.
6.4.1.1 Somente será perm itida um a inscrição por CPF. N ão será perm itido ao candidato realizar mais
de um a inscrição.
6.4.1.2 Durante o prazo de inscrição, o candidato poderá realizar alteração de opção de atendim ento
especial/sistem a de concorrência.
6.4.1.2.1 A alteração dos dados de que trata o subitem 6.4.1.2 deste edital será feita m ediante um a nova
solicitação de inscrição, que será substituída pela últim a inscrição realizada.
6.4.1.3 Encerrado o período de inscrição, as inscrições realizadas no sistem a de inscrição que tenham
sido efetivam ente pagas ou isentas serão autom aticam ente efetivadas e não poderão ser alteradas em
hipótese alguma.
6.4.2 É vedada a inscrição condicional, a extem porânea, bem como a solicitada por via postal, via fax,
via requerim ento adm inistrativo ou via correio eletrônico.
6.4.3 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros ou para outros
concursos.
6.4.4 Para efetuar a inscrição, o candidato deverá inform ar o núm ero do seu Cadastro de Pessoa Física
(CPF) e enviar, via upload, fotografia individual, tirada nos últim os seis meses anteriores à data de
publicação deste edital e em que necessariam ente apareça a sua cabeça descoberta e seus ombros.
6.4.4.1 O candidato deverá seguir rigorosam ente as instruções contidas no sistem a de inscrição referentes
ao procedim ento de envio da fotografia.
6.4.4.1.1 O candidato cuja fotografia, por não obedecer às especificações constantes do subitem 6.4.4.1
deste edital, im peça ou dificulte a sua identificação durante a realização das provas, poderá, a critério
do Cebraspe, ser submetido à identificação especial no dia de realização das provas.
6.4.4.1.1.1 O candidato que for subm etido à identificação especial poderá ser fotografado no dia de
realização das provas.
6.4.4.1.2 O envio da fotografia é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se
responsabiliza por qualquer tipo de problem a que im peça a chegada do arquivo a seu destino, seja de
ordem técnica dos com putadores, seja decorrente de falhas de com unicação e outros fatores que
im possibilitem o envio.
6.4.4.1.3 Os candidatos deverão verificar, em link específico a ser divulgado na internet, no endereço
eletrônico http://w ww.cespe.unb.br/concursos/slu_df_19, nas datas prováveis de 2 de abril de 2019, se a
foto encam inhada obedeceu rigorosam ente às instruções contidas no sistem a de inscrição e, portanto, foi
acatada. Caso não tenha sido reconhecida, o candidato poderá realizar das 9 horas do dia 2 de abril de
2019 às 18 horas do dia 3 de abril de 2019 (horário oficial de Brasília/DF), novo envio de um a foto
que atenda às determ inações do sistema.
6.4.5 As inform ações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato,
dispondo o Cebraspe do direito de excluir do concurso público aquele que não preencher a solicitação
de form a completa, correta e verdadeira.
6.4.6 O valor referente ao pagam ento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo
em caso de cancelamento do certam e por conveniência da A dm inistração Pública.
6.4.7 O comprovante de inscrição ou o com provante de pagam ento da taxa de inscrição deverá ser
m antido em poder do candidato e apresentado nos locais de realização das provas objetivas.
6.4.8 DOS PROCEDIM ENTOS PARA O PEDIDO DE ISENÇÃ O DE TAXA DE INSCRIÇÃO
6.4.8.1 H averá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição somente para os candidatos
amparados pela Lei n° 4.949/2012, pela Lei n° 5.818, de 6 de abril de 2017, e pela Lei n° 5.968, de 16
de agosto de 2017.
6.4.8.2 Para solicitar a isenção da taxa de inscrição, os candidatos am parados pela Lei n° 4.949/2012
deverão enviar, no período entre 10 horas do dia 4 de fevereiro de 2019 e 18 horas do dia 8 de fevereiro
de 2019 (horário oficial de Brasília/DF), via upload, por m eio de link específico, disponível no endereço
eletrônico http://w ww.cespe.unb.br/concursos/slu_df_19, a im agem da seguinte documentação:
a) docum ento de identidade; e
b) certificado em itido por instituição pública de saúde, que com prove pelo m enos três doações de sangue
realizadas no período de 12 meses antes da data de início das inscrições; OU
c) docum ento de identidade; e
d) certidão ou declaração equivalente expedida pelo GDF no presente ano que comprove recebim ento de
benefício de program a social de com plem entação ou suplementação de renda instituído pelo GDF.
6.4.8.3 Para solicitar a isenção da taxa de inscrição, os candidatos amparados pela Lei n° 5.818/2017,
deverão enviar, no período entre 10 horas do dia 4 de fevereiro de 2019 e 18 horas do dia 8 de fevereiro
de 2019 (horário oficial de Brasília/DF), via upload, por m eio de link específico, disponível no endereço
eletrônico http://w ww.cespe.unb.br/concursos/slu_df_19, a im agem da seguinte documentação:
a) docum ento de identidade; e
b) declaração ou diplom a expedido pela Justiça Eleitoral que comprove a prestação de serviço à Justiça
Eleitoral por, no m ínim o, duas eleições consecutivas ou não, considerado cada turno como um a eleição,
contendo o nom e completo do eleitor, a função desempenhada, o turno e a data da eleição.
6.4.8.4 Para solicitar a isenção parcial de 50% do valor da tax a de inscrição, os candidatos amparados
pela Lei n° 5.968/2017, deverão enviar, no período entre 10 horas do dia 4 de fevereiro de 2019 e 18
horas do dia 8 de fevereiro de 2019 (horário oficial de Brasília/DF), via upload, por m eio de link
específico, disponível no endereço eletrônico http://w ww .cespe.unb.br/concursos/slu_df_19, a im agem da
seguinte documentação:
a) docum ento de identidade; e
b) docum ento expedido pela entidade coletora ou pela entidade responsável por cadastro de doador de
m edula óssea.
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6.4.8.5 O envio da docum entação constante dos subitens 6.4.8.2, 6.4.8.3 e 6.4.8.4 deste edital é de
responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problem a
que im peça a chegada dessa docum entação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja
decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que im possibilitem o envio. Esses
docum entos, que valerão somente para este processo, não serão devolvidos nem deles serão fornecidas
cópias.
6.4.8.5.1 O candidato que não enviar a im agem da documentação constante dos subitens 6.4.8.2, 6.4.8.3
e 6.4.8.4 deste edital ou que enviar a im agem da declaração incompleta, ou seja, sem o nom e, sem o
núm ero do CPF, sem o nom e do concurso ou sem assinar não terá o seu pedido de isenção deferido.
6.4.8.6 A solicitação feita após o período constante dos subitens 6.4.8.2, 6.4.8.3 e 6.4.8.4 deste edital será
indeferida, salvo nos casos que forem de interesse da A dm inistração Pública.
6.4.8.7 O candidato deverá m anter aos seus cuidados a documentação constante das dos subitens 6.4.8.2,
6.4.8.3 e 6.4.8.4 deste edital.
6.4.8.7.1 Caso seja solicitado pelo Cebraspe, o candidato deverá enviar a referida docum entação por meio
de carta registrada para confirmação da veracidade das informações.
6.4.8.7.2 Durante o período de que tratam os subitens 6.4.8.2, 6.4.8.3 e 6.4.8.4 deste edital, o candidato
poderá desistir de solicitar a isenção do pagam ento da taxa de inscrição e optar pela impressão do boleto
bancário,
por
m eio
da
página
de
acompanham ento,
no
endereço
eletrônico
http: //www. c e sp e. unb .b r/c o nc urs o s/s lu_df_1 9.
6.4.8.8 A veracidade das informações prestadas no requerim ento de isenção será de inteira
responsabilidade do candidato, podendo este responder, a qualquer mom ento, no caso de serem prestadas
inform ações inverídicas ou utilizados docum entos falsos, por crime contra a fé pública, o que acarreta sua
elim inação do concurso. Aplica-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto n° 83.936,
de 6 de setembro de 1979.
6.4.8.9 Não será concedida isenção de pagam ento de taxa de inscrição ao candidato que:
a) om itir inform ações e(ou) torná-las inverídicas;
b) fraudar e(ou) falsificar documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos nos subitens 6.4.8.2, 6.4.8.3 e 6.4.8.4 deste
edital.
6.4.8.10 N ão será aceito pedido de isenção de taxa de inscrição via postal, via fax, via requerim ento
adm inistrativo, via correio eletrônico, ou, ainda, fora do prazo.
6.4.8.11 Cada pedido de isenção será analisado e julgado pelo Cebraspe.
6.4.8.12 A relação provisória dos candidatos que tiveram o seu pedido de isenção deferido será divulgada
na
data
provável
de
20
de
fevereiro
de
2019,
no
endereço
eletrônico
http: //www. c e sp e. unb .b r/c o nc urs o s/s lu_df_1 9.
6.4.8.12.1 O candidato que desejar interpor recurso contra a relação provisória dos candidatos que
tiveram o seu pedido de isenção deferido deverá observar os procedim entos disciplinados na respectiva
relação provisória.
6.4.8.12.2 No período de interposição de recurso não haverá a possibilidade de envio da docum entação
pendente anexa ao recurso ou com plem entação desta.
6.4.8.13 O candidato cujo pedido de isenção for indeferido deverá efetuar o pagam ento da taxa de
inscrição até o dia 5 de abril de 2019, sob pena de ser autom aticam ente excluído do concurso
público.
6.4.9 DOS PROCEDIM ENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL
6.4.9.1 O candidato que necessitar de atendimento especial e(ou) adaptação das provas objetivas deverá,
conform e o prazo descrito no subitem 6.4.9.7 deste edital:
a) assinalar, no sistem a eletrônico de inscrição, a(s) opção(ões) correspondente(s) aosrecursos especiais
necessários;
b) enviar, via upload, a imagem do CPF;
c) enviar, via upload, a imagem de parecer de equipe m ultiprofissional e interdisciplinar emitido nos
últim os 12 m eses antes da publicação deste edital,contendo as assinaturas e os carimbos
dos
profissionais especializados com os núm eros de suas inscrições nos respectivos conselhos fiscalizadores
das profissões, conforme as suas especialidades.
6.4.9.1.1 Caso os recursos especiais de que o candidato necessite para a realização das provas não
estejam entre aqueles elencados no sistem a eletrônico de inscrição, o candidato deverá assinalar o campo
OUTROS dessa lista de opções e, em seguida, proceder de acordo com o subitem 6.4.9.6 deste
edital.
6.4.9.1.2 Os recursos especiais solicitados pelo candidato para a realização das provas deverão ser
justificados pelo parecer por ele apresentado, ou seja:
a) recursos especiais solicitados que não sejam respaldados pelo parecer serão indeferidos;
b) eventuais recursos que sejam citados no parecer do candidato, mas que não sejam por ele solicitados
no sistem a eletrônico de inscrição não serão considerados na análise da solicitação de atendim ento
especial do candidato.
6.4.9.2 O candidato com deficiência que necessitar de tem po adicional para
a realização das provas
objetivas deverá, conform e o prazo descrito no subitem 6.4.9.7 deste edital:
a) assinalar, no sistem a eletrônico de inscrição, a opção correspondente à solicitação de tem po adicional
para realização das provas;
b) enviar, via upload, a imagem do CPF;
c) enviar, via upload, a im agem de parecer com justificativa, em itido nos últim os 12 m eses antes da
publicação deste edital por equipe m ultiprofissional e interdisciplinar form ada por três profissionais, entre
eles um m édico, contendo as assinaturas e os carimbos dos profissionais especializados com o número
de suas inscrições nos respectivos conselhos fiscalizadores das profissões, conforme as suas
especialidades.
6.4.9.2.1 O candidato com atendim ento especial de tem po adicional deferido para a realização de suas
provas, que não seja considerado deficiente na avaliação biopsicossocial, será elim inado do concurso, por
descum prir o subitem 11.2 deste edital.
6.4.9.3 A candidata que tiver necessidade de am am entar durante a realização das provas objetivas deverá,
conform e o prazo descrito no subitem 6.4.9.7 deste edital:
a) assinalar, no sistem a eletrônico de inscrição, a opção correspondente à necessidade de amamentar
durante a realização das prova(s);
b) enviar, via upload, a imagem da certidão de nascim ento da criança (caso a criança ainda não tenha
nascido até a data estabelecida no subitem 6.4.9.7 deste edital, a cópia da certidão de nascim ento poderá
ser substituída por docum ento emitido pelo m édico obstetra, com o respectivo CRM, que ateste a data
provável do nascimento).
6.4.9.3.1 A candidata deverá levar, no dia de realização das provas, um acompanhante adulto que ficará
em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante
adulto não poderá perm anecer com a criança no local de realização das provas.
6.4.9.3.1.1 O Cebraspe não disponibilizará acom panhante para a guarda de criança.
6.4.9.4 O candidato transgênero que desejar ser tratado pelo nom e social durante a realização das provas
objetivas deverá, conform e o prazo descrito no subitem 6.4.9.7 deste edital:
a) assinalar, no sistem a eletrônico de inscrição, a opção correspondente à utilização de nom e social
durante realização das provas, informando o nom e e o sobrenom e pelos quais deseja ser tratado;
b) enviar, via upload, a imagem do CPF e do docum ento de identidade.
6.4.9.4.1 As publicações referentes aos candidatos transgêneros serão realizadas de acordo com o nome
e o gênero constantes no registro civil.
6.4.9.5 O candidato que for am parado pela Lei Federal n° 10.826/2003, e suas alterações, e necessitar
realizar as provas objetivas armado deverá, conforme o prazo descrito no subitem 6.4.9.7 deste edital:
a) assinalar, no sistem a eletrônico de inscrição, a opção correspondente à necessidade de portar arma
durante realização das provas;
b) enviar, via upload, a imagem do CPF;
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c) enviar, via upload, a imagem do Certificado de Registro de A rm a de Fogo e da Autorização de Porte,
conforme definidos na referida lei.
6.4.9.5.1 Os candidatos que não forem amparados pela Lei Federal n° 10.826/2003, e suas alterações, não
poderão portar armas no ambiente de provas.
6.4.9.6 O candidato que, por m otivo de doença ou por lim itação física, necessitar utilizar, durante a
realização das provas, objetos, dispositivos ou próteses cujo uso não esteja expressam ente
previsto/perm itido neste edital nem relacionado nas opções de recursos especiais necessários elencadas no
sistem a eletrônico de inscrição, deverá, conform e o prazo descrito no subitem 6.4.9.7 deste edital:
a) assinalar, no sistem a eletrônico de inscrição, a opção correspondente ao campo OUTROS e, em
seguida, descrever, no espaço destinado para esse fim, no sistem a eletrônico de inscrição, os recursos
especiais necessários para a realização das provas;
b) enviar, via upload, a im agem do CPF e do respectivo parecer que justifique o atendimento
solicitado.
6.4.9.7 A docum entação citada nos subitens 6.4.9.1 a 6.4.9.6 deste edital deverá ser enviada de form a
legível até as 18 horas do dia 1° de abril de 2019, via upload, por m eio de link específico no endereço
eletrônico http://w ww.cespe.unb.br/concursos/slu_df_19. Após esse período, a solicitação será indeferida,
salvo nos casos de força maior, ou a critério do Cebraspe.
6.4.9.7.1 O fornecim ento da docum entação é de responsabilidade exclusiva do candidato.
6.4.9.7.2 O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problem a que im peça a chegada dessa
docum entação a seu destino, seja de ordem técnica dos com putadores, seja decorrente de falhas de
com unicação, bem como outros fatores que im possibilitem o envio. Esses docum entos, que valerão
somente para este processo, não serão devolvidos nem deles serão fornecidas cópias.
6.4.9.7.3 O candidato deverá m anter aos seus cuidados a docum entação a que se refere o subitem 6.4.9.7
deste edital. Caso seja solicitado pelo Cebraspe, o candidato deverá enviar a referida docum entação por
m eio de carta registrada, para a confirm ação da veracidade das informações.
6.4.9.8 O candidato que não solicitar atendim ento especial no sistem a eletrônico de inscrição e não
especificar quais os recursos serão necessários para tal atendim ento não terá atendim ento especial, ainda
que faça o envio, via upload, da docum entação prevista nos subitens 6.4.9.1 a 6.4.9.7 deste edital. Apenas
o envio do parecer/docum entação não é suficiente para a obtenção do atendim ento especial.
6.4.9.9 No caso de solicitação de atendim ento especial que envolva a utilização de recursos tecnológicos,
se ocorrer eventual falha desses recursos no dia de aplicação das provas, poderá ser disponibilizado
atendim ento alternativo, observadas as condições de viabilidade.
6.4.9.10 A solicitação de atendim ento especial, em qualquer caso, será atendida segundo os critérios de
viabilidade e de razoabilidade.
6.4.9.11 A relação provisória dos candidatos com atendim ento especial deferido será divulgada no
endereço eletrônico http://w w w.cespe.unb.br/concursos/slu_df_19, n a data provável de 15 de abril de
2019.
6.4.9.11.1 O candidato que desejar interpor recurso contra a relação provisória dos candidatos com
atendim ento especial deferido deverá observar os procedim entos disciplinados n a respectiva relação
provisória.
6.4.9.11.1.1 No período de interposição de recurso, não haverá possibilidade de envio de docum entação
pendente ou com plem entação desta.
7 DO EXAME DE HABILIDADES E CONHECIM ENTOS
7.1 Será aplicado exame de habilidades e conhecim entos, m ediante aplicação de provas objetivas, de
caráter eliminatório e classificatório, conform e o quadro a seguir.

PROVA/TIPO
(P1) Objetiva

ÁREA DE CONHECIMENTO
Conhecimentos básicos

NUM ERO DE ITENS
50

(P2) Objetiva

Conhecimentos específicos

70

CARÁTER
Eliminatório
e Classificatório

7.2 As provas objetivas terão a duração de 3 horas e 30 m inutos e serão aplicadas na data provável de
19 de m aio de 2019, no turno da tarde.
7.3 N a data provável de 9 de m aio de 2019, será publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal e
divulgado na internet, no endereço eletrônico http://w ww .cespe.unb.br/concursos/slu_df_19, edital que
inform ará a disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização das provas.
7.3.1
O
candidato
deverá,
obrigatoriam ente,
acessar
o
endereço
eletrônico
http://w ww.cespe.unb.br/concursos/slu_df_19 para verificar seu local de provas, por m eio de busca
individual, devendo, para tanto, inform ar os dados solicitados.
7.3.2 O candidato somente poderá realizar as provas no local designado pelo Cebraspe.
7.3.3 Serão de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização
das provas e o com parecimento no horário determinado.
7.3.4 O Cebraspe poderá enviar, como com plem ento às inform ações citadas no subitem 7.3 deste edital,
com unicação pessoal dirigida ao candidato, por e-mail, sendo de sua exclusiva responsabilidade a
m anutenção/atualização de seu correio eletrônico, o que não o desobriga do dever de observar o disposto
no referido subitem.
7.4 As provas objetivas, de caráter elim inatório eclassificatório, valerão 120,00 pontos
eabrangerão os
objetos de avaliação constantes do item 12 deste
edital.
7.4.1 C ada prova objetiva será constituída de itens para julgam ento, agrupados por com andos que deverão
ser respeitados. O julgam ento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) com ando(s)
a que se refira o item. Haverá, na folha de respostas, para cada item, dois campos de m arcação: o campo
designado com o código C, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item CERTO, e o
campo designado com o código E, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item
ERRADO.
7.4.2 Para obter pontuação no item, o candidato deverá m arcar um, e som ente um, dos dois cam pos da
folha de respostas.
7.4.3 O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que será
o único docum ento válido para a correção das provas. O preenchim ento da folha de respostas será de
inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conform idade com as instruções
específicas contidas neste edital e na folha de respostas. Em hipótese algum a haverá substituição da folha
de respostas por m otivo de erro do candidato.
7.4.4 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchim ento indevido da
folha de respostas. Serão consideradas m arcações indevidas as que estiverem em desacordo com este
edital ou com a folha de respostas, tais como m arcação rasurada ou em endada ou campo de marcação
não preenchido integralmente.
7.4.5 O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar, m anchar ou, de m odo algum, danificar a
sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da im possibilidade de realização do
seu processam ento eletrônico.
7.4.6 O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu nome, seu
número de inscrição e o núm ero de seu docum ento de identidade.
Docum ento assinado digitalm ente conforme MP n°
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

2.200-2

de

24/08/2001,

que

institui

a

Diário Oficial do Distrito Federal

PÁGINA 28

7.4.7 N ão será perm itido que as m arcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo
em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendim ento especial para auxílio no
preenchim ento/auxílio na leitura. N esse caso, o candidato será acompanhado pelo aplicador especializado
do Cebraspe devidamente treinado e as respostas fornecidas serão gravadas em áudio.
7.4.8 Serão anuladas as provas objetivas do candidato que não devolver a sua folha de respostas.
7.4.9 O Cebraspe disponibilizará o link de consulta da imagem da folha de respostas dos candidatos que
realizaram as provas objetivas, exceto a dos candidatos eliminados na form a dos subitens 11.22 e 11.24
deste edital, no endereço eletrônico http://w ww.cespe.unb.br/concursos/slu_df_19, em até cinco dias úteis
a partir da data de divulgação do resultado final nas provas objetivas. A consulta à referida im agem ficará
disponível por até 60 dias corridos da data de publicação do resultado final no concurso público.
7.4.10 Após o prazo determinado no subitem 8.10 deste edital, não serão aceitos pedidos de
disponibilização da imagem da folha de respostas.
7.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
7.5.1 Todas as folhas de respostas das provas objetivas serão corrigidas por m eio de processam ento
eletrônico.
7.5.2 A nota em cada item das provas objetivas, feita com base nas m arcações da folha de respostas, será
igual a: 50 (50 n1) ponto (para a prova de conhecim entos básicos) e 70 (70 n2) ponto (para a prova
de conhecim entos específicos), em que n1 e n2 representam , respectivam ente, o núm ero de itens da prova
objetiva de conhecim entos básicos e o núm ero de itens da prova objetiva de conhecim entos específicos
anulados, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das
provas; 50 ^ (50 ^ 1 ) ponto negativo (para a prova de conhecim entos básicos) e 70 ^ (70 ^ 2 ) ponto
negativo(para a prova de conhecimentos específicos), caso a resposta do candidato esteja em discordância
com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso não haja m arcação ou haja marcação dupla (C
e E).
7.5.3 A nota em cada prova objetiva será igual à som a das notas obtidas em todos os itens que a
compõem.
7.5.4 Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar
em pelo m enos um dos itens a seguir:
a) obtiver nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de Conhecim entos Básicos P1;
b) obtiver nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Específicos P2;
c) obtiver nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.
7.5.4.1 O candidato elim inado na form a do subitem 8.11.4 deste edital não terá classificação algum a no
concurso público.
7.5.5 Os candidatos não eliminados na form a do subitem 8.11.4 deste edital serão listados conforme
quantitativo apresentado no quadro do item 4 deste edital, de acordo com os valores decrescentes da nota
final nas provas objetivas, que será a som a das notas obtidas nas provas objetivas P1 e
P2.
7.5.5.1 Os candidatos que não estiverem listados conforme subitem 7.5.5 deste edital estarão
autom aticam ente elim inados do concurso.
7.5.5.2 Caso não haja candidato com deficiência aprovado até a classificação estipulada no quadro
constante do item 4 deste edital, serão contem plados os candidatos da listagem geral em número
correspondente, observada rigorosamente a ordem de classificação.
7.5.6 O edital de resultado provisório nas provas objetivas será publicado no Diário O ficial do Distrito
Federal e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://w ww.cespe.unb.br/concursos/slu_df_19, na
data provável de 19 de junho de 2019.
7.6 DOS GABARITOS OFICIAIS PRELIM INARES DAS PROVAS OBJETIVAS
7.6.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço
eletrônico http://w ww .cespe.unb.br/concursos/slu_df_19, a partir das 19 horas da data provável de 21 de
m aio de 2019 (horário oficial de Brasília/DF).
7.6.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas
objetivas disporá das 9 horas do dia 22 de m aio de 2019 às 18 horas do dia 4 de junho de 2019 (horário
oficial de Brasília/DF) para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação desses gabaritos.
7.6.3 Para recorrer contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, o candidato deverá
utilizar o Sistem a Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico
http://w w w.cespe.unb.br/concursos/slu_df_19, e seguir as instruções ali contidas.
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7.6.3.4 O candidato poderá, ainda, no período de que trata o subitem 7.6.2 deste edital, apresentar
razões para a m anutenção do gabarito, por m eio do Sistem a Eletrônico de Interposição de Recurso,
disponível no endereço eletrônico http://w w w .cespe.unb.br/concursos/slu_df_19, e seguir as instruções
ali contidas.
7.6.3.5 Todos os recursos serão analisados, e as justificativas das alterações/anulações de gabarito serão
divulgadas
no
endereço
eletrônico
http://w w w .cespe.unb.br/concursos/slu_df_19. Não
serão
encam inhadas respostas individuais aos candidatos.
7.6.3.6 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou
intem pestivo será prelim inarm ente indeferido.
7.6.3.7 O recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou m arca
que identifique seu autor, sob pena de ser prelim inarm ente indeferido.
7.6.3.8 Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, haverá ajuste
proporcional ao sistem a de pontuação conforme cálculo do subitem 7.5.2 deste edital.
7.6.3.9 Se houver alteração, por força de im pugnações, de gabarito oficial prelim inar de item integrante
de prova, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentem ente de terem recorrido.
7.6.3.9.1 Se houver alteração de gabarito oficial prelim inar ou de item integrante de prova adaptada,
em razão de erro m aterial na adaptação da prova, essa alteração valerá som ente aos candidatos que
realizaram a referida prova adaptada, independentem ente de terem recorrido.
7.6.3.10 Não será aceito recurso por via postal, via fax, via requerim ento adm inistrativo, via correio
eletrônico ou, ainda, fora do prazo.
7.6.3.11 Em nenhum a hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o
gabarito oficial definitivo.
7.6.3.12 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão prelim inarm ente indeferidos.
8 DA NOTA FIN A L E DA CLASSIFICAÇÃO FIN AL N O CON CURSO
8.1 A nota final no concurso será igual à nota final nas provas objetivas (NFPO).
8.2 Após o cálculo da nota final no concurso e aplicados os critérios de desempate constantes do
subitem 9 deste edital, os candidatos serão listados conform e quantitativo apresentado no quadro do
item 4 deste edital, em ordem de classificação por cargo/especialidade, de acordo com os valores
decrescentes das notas finais no concurso.
8.2.1 Os candidatos que não estiverem listados conform e subitem 8.2 deste edital estarão
autom aticam ente elim inados do concurso.

8.2.2 Caso não haja candidato com deficiência aprovado até a classificação estipulada no quadro
constante do item 4 deste edital, serão contem plados os candidatos da listagem geral em núm ero
correspondente, observada rigorosam ente a ordem de classificação.
8.3 O candidato que for considerado pessoa com deficiência, após a avaliação biopsicossocial, terá seu
nom e e a respectiva pontuação publicados em lista única de classificação geral por
c argo/especialidade.
8.4 Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decim al, arredondandose para o núm ero im ediatam ente superior se o algarism o da terceira casa decim al for igual ou superior
a cinco.
9 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1 Em caso de em pate na nota final no concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte
ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o últim o dia de inscrição neste concurso, conform e o
art. 27, parágrafo único, da Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003 e suas alterações (Estatuto do
Idoso);
b) obtiver m aior nota na prova objetiva de conhecim entos específicos;
c) obtiver o m aior núm ero de acertos n a prova objetiva de conhecim entos específicos;
d) obtiver a m aior nota na prova objetiva de conhecim entos básicos;
e) obtiver o m aior núm ero de acertos n a prova objetiva de conhecim entos básicos;
f) tiver m aior idade;
g) tiver exercido a função de jurado (conform e art. 440 do Código de Processo Penal).
9.1.1 Os candidatos a que se refere a alínea "g" do subitem 9.1 deste edital serão convocados, antes
do resultado final do concurso, para a entrega da docum entação que com provará o exercício da função
de jurado.
9.1.1.1 Para fins de comprovação da função citada no subitem 9.1.1 deste edital, serão aceitas certidões,
declarações, atestados ou outros docum entos públicos (original ou cópia autenticada em cartório)
em itidos pelos Tribunais de Justiça Estaduais e Regionais Federais do País, relativos ao exercício da
função de jurado, nos term os do art. 440 do CPP, a partir de 10 de agosto de 2008, data da entrada
em vigor da Lei n° 11.689/2008.
10 DAS DISPO SIÇÕ ES FINAIS
10.1 A inscrição do candidato im plicará a aceitação das norm as para o concurso público contidas nos
com unicados, neste edital e em outros a serem publicados.
10.2 Todos os candidatos concorrerão em igualdade de condições, excetuados os casos específicos
previstos na legislação vigente para o atendim ento especializado para a realização das provas.
10.3 É de inteira responsabilidade do candidato acom panhar a publicação de todos os atos, editais e
com unicados referentes a este concurso público publicados no Diário O ficial do D istrito Federal e(ou)
divulgados na internet, no endereço eletrônico http://w w w .cespe.unb.br/concursos/slu_df_19.
10.3.1 As inform ações a respeito de notas e classificações poderão ser acessadas por m eio dos editais
de resultados. Não serão fornecidas inform ações que já constem dos editais ou fora dos prazos previstos
nesses editais.
10.4 O candidato poderá obter inform ações referentes ao concurso público na Central de A tendim ento
ao Candidato do Cebraspe, localizada n a U niversidade de Brasília (UnB) - Campus Universitário Darcy
Ribeiro, Sede do Cebraspe - Asa Norte, Brasília/DF, por m eio do telefone (61) 3448-0100, ou via
internet, no endereço eletrônico http://w w w .cespe.unb.br/concursos/slu_df_19, ressalvado o disposto no
subitem 11.6 deste edital, e por m eio do endereço eletrônico sac@ cebraspe.org.br.
10.5 O candidato que desejar relatar ao Cebraspe fatos ocorridos durante a realização do concurso
deverá fazê-lo junto à Central de A tendim ento ao Candidato do Cebraspe, postando correspondência
para a Caixa Postal 4488, CEP 70842-970, Brasília/DF, ou enviando e-m ail para o endereço eletrônico
sac@ cebraspe.org.br.
10.6 Não serão dadas por telefone inform ações a respeito de datas, locais e horários de realização das
provas. O candidato deverá observar rigorosam ente os editais e os com unicados a serem divulgados na
form a do subitem 10.3 deste edital.
10.6.1 Não serão fornecidos a terceiros inform ações e docum entos pessoais de candidatos, em atenção
ao disposto no art. 31 da Lei n° 12.527, de 18 de novem bro de 2011.
10.7 O candidato poderá protocolar requerim ento relativo ao concurso, por m eio de correspondência ou
e-m ail instruído com cópia do docum ento de identidade e do CPF. O requerim ento poderá ser feito
pessoalm ente m ediante preenchim ento de form ulário próprio, à disposição do candidato na Central de
Atendim ento ao Candidato do Cebraspe, no horário das 8 horas às 18 horas, ininterruptam ente, exceto
sábados, domingos e feriados, observado o subitem 10.5 deste edital.
10.8 O candidato que desejar corrigir o nom e fornecido durante o processo de inscrição deverá entregar
requerim ento de solicitação de alteração de dados cadastrais das 8 horas às 18 horas (exceto sábados,
domingos e feriados), pessoalm ente ou por terceiro, n a Central de A tendim ento ao Candidato do
Cebraspe, localizada na Universidade de B rasília (U nB) - Campus U niversitário Darcy Ribeiro, Sede do
Cebraspe - A sa Norte, Brasília/DF, ou enviá-lo, v ia SEDEX ou carta registrada com aviso de
recebim ento, para a Central de Atendim ento ao Candidato do Cebraspe - SLU/DF 2018 (Solicitação de
alteração de dados cadastrais) - C aixa Postal 4488, CEP 70842-970, Brasília/DF, ou via e-mail, para o
endereço eletrônico sac@ cebraspe.org.br, acom panhado de cópia dos docum entos que contenham os
dados corretos e cópia da sentença hom ologatória de retificação do registro civil.
10.9 O candidato deverá com parecer ao local designado para a realização das provas com antecedência
m ínim a de um a hora do horário fixado para seu início, m unido som ente de caneta esferográfica de tinta
preta, fabricada em m aterial transparente, do com provante de inscrição ou do com provante de
pagam ento da taxa de inscrição e do docum ento de identidade original. N ão será perm itido o uso de
lápis, lapiseira/grafite, m arca-texto e(ou) borracha durante a realização das provas.
10.10 Serão considerados docum entos de identidade: carteiras expedidas pelos Com andos M ilitares,
pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bom beiros
M ilitares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos
etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público
que, por lei federal, valham como identidade; carteiras de trabalho; carteiras de identidade do
trabalhador; carteiras nacional de habilitação em papel (som ente o m odelo com foto).
10.10.1 Não serão aceitos com o docum entos de identidade: certidões de nascim ento; CPF; títulos
eleitorais; carteira nacional de habilitação digital (m odelo eletrônico); carteiras de estudante; carteiras
funcionais sem valor de identidade ou docum entos ilegíveis, não identificáveis e(ou) danificados.
10.10.2 Não será aceita cópia do docum ento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do
docum ento e nem carteira de identidade vencida.
10.11 Por ocasião da realização das provas e da perícia m édica dos candidatos que se declararam com
deficiência, o candidato que não apresentar docum ento de identidade original, n a form a definida no
subitem 10.10 deste edital, não poderá realizar as provas, da condição declarada para concorrer às
vagas reservadas aos candidatos negros e será autom aticam ente elim inado do concurso público.
10.12 Caso o candidato esteja im possibilitado de apresentar, no dia de realização das provas,
docum ento de identidade original, por m otivo de perda, roubo ou furto, deverá entregar à equipe de
aplicação docum ento (original ou cópia sim ples) que ateste o registro da ocorrência em órgão policial
expedido, no máxim o, 90 dias antes da data de realização das provas, ocasião em que será subm etido
à identificação especial, que com preende coleta de dados e de assinaturas
em form ulário próprio.O
docum ento de registro da ocorrência será retido pela equipe de aplicação.
10.12.1 A identificação especial será exigida, tam bém , ao candidato cujo docum ento de identificação
apresente dúvidas relativas à fisionom ia ou à assinatura do portador.
10.12.2 Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do certam e, o Cebraspe poderá proceder
à coleta de dado biom étrico de todos os candidatos no dia de realização das provas.
10.13 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes dos
predeterm inados em edital
ou em comunicado.
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10.14 N ão será adm itido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado
para seu início.
10.15 O candidato deverá perm anecer obrigatoriam ente no local de realização das provas por, no
m ínim o, um a hora após o início das provas.
10.15.1 A inobservância do subitem 10.15 deste edital acarretará a não correção das provas e,
consequentem ente, a elim inação do candidato do concurso público.
10.16 O Cebraspe m anterá um m arcador de tem po em cada sala de provas para fins de
acom panham ento pelos candidatos.
10.17 O candidato que se retirar do am biente de provas não poderá retornar em hipótese alguma.
10.18 O candidato som ente poderá retirar-se da sala de provas levando o caderno de provas no decurso
dos últim os 15 m inutos anteriores ao horário determ inado para o térm ino das provas.
10.19 Não haverá, por qualquer m otivo, prorrogação do tem po previsto para a aplicação das provas em
razão do afastam ento de candidato da sala de provas.
10.20 N ão haverá segunda cham ada para a realização das provas. O não com parecim ento ao local de
realização das provas nos dias e horários determ inados im plicará a elim inação autom ática do candidato
do concurso.
10.21 N ão serão perm itidas, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a
utilização de m áquinas calculadoras ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, im pressos ou
qualquer outro m aterial de consulta, inclusive códigos e(ou) legislação.
10.22 Será elim inado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido
portando:
a) aparelhos eletrônicos, tais com o m áquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones
celulares, sm artphones, tablets, iPod®, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer receptor
ou transm issor de dados e m ensagens, bipe, notebook, palm top, W alkman®, m áquina fotográfica,
controle de alarm e de carro etc.;
b) relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, m arca-texto
e(ou) borracha;
c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais com o chapéu, boné, gorro etc.;
d) qualquer recipiente ou em balagem , que não seja fabricado com m aterial transparente, tais como
garrafa de água, suco, refrigerante e em balagem de alim entos (biscoitos, barras de cereais, chocolate,
balas etc.).
10.22.1 No am biente de provas, ou seja, nas dependências físicas em que serão realizadas as provas,
não será perm itido o uso pelo candidato de quaisquer objetos relacionados no subitem 10.22 deste
edital.
10.22.1.1 Não será perm itida a entrada de candidatos no am biente de provas portando armas, à exceção
dos casos previstos na Lei Federal n° 10.826/2003, e suas alterações. O candidato que estiver armado
e for am parado pela citada lei deverá solicitar atendim ento especial no ato da inscrição, conform e
subitem 6.4.9.5 deste edital.
10.22.2 Sob pena de ser elim inado do concurso, antes de entrar na sala de provas, o candidato deverá
guardar, em em balagem porta-objetos fornecida pela equipe de aplicação, obrigatoriam ente desligados,
telefone celular e qualquer outro equipam ento eletrônico relacionado no subitem 10.22 deste edital.
10.22.2.1 Durante to da a perm anência do candidato na sala de provas, o seu telefone celular, assim
com o qualquer equipam ento eletrônico, deve perm anecer obrigatoriam ente desligado e acondicionado na
em balagem porta-objetos lacrada, com todos os aplicativos, funções e sistemas desativados e desligados,
incluindo alarmes. O candidato será eliminado do concurso caso o seu telefone celular ou qualquer
equipam ento eletrônico entre em funcionam ento, m esmo sem a sua interferência direta, durante a
realização das provas.
10.22.2.2 A em balagem porta-objetos devidam ente lacrada e identificada pelo candidato deverá ser
m antida em baixo da carteira até o térm ino das suas provas. A em balagem porta-objetos som ente poderá
ser deslacrada fora do am biente de provas.
10.22.3 O Cebraspe recom enda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados no subitem 10.22
deste edital no dia de realização das provas.
10.22.4 O Cebraspe não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos objetos supracitados.
10.22.5 O Cebraspe não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipam entos
eletrônicos ocorridos durante a realização das provas nem por danos a eles causados.
10.23 No dia de realização das provas, o Cebraspe poderá subm eter os candidatos ao sistem a de
detecção de m etal nas salas, corredores e banheiros, a fim de im pedir a prática de fraude e de verificar
se o candidato está portando m aterial não permitido.
10.24 Será autom aticam ente elim inado do concurso público, em decorrência da anulação de suas
provas, o candidato que durante a realização das provas:
a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas;
b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipam ento similar, dicionário, notas ou impressos
que não forem expressam ente perm itidos ou que se com unicar com outro candidato;
c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos ou outros objetos, tais como os listados no subitem
10.22 deste edital;
d) faltar com o devido respeito para com qualquer mem bro da equipe de aplicação das provas, com
as autoridades presentes ou com os dem ais candidatos;
e) fizer anotação de inform ações relativas às suas respostas no com provante de inscrição ou em
qualquer outro m eio que não os perm itidos;
f) não entregar o m aterial das provas ao térm ino do tem po destinado para a sua realização;
g) afastar-se da sala, a qualquer tem po, sem o acom panham ento de fiscal;
h) ausentar-se da sala, a qualquer tem po, portando a folha de respostas ou o caderno de texto
definitivo;
i) descum prir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas ou no caderno de texto
definitivo;
j ) perturbar, de qualquer m odo, a ordem dos trabalhos, com portando-se indevidam ente;
k) utilizar ou tentar utilizar m eios fraudulentos ou ilegais para obter a própria aprovação ou a
aprovação de terceiros em qualquer etapa do concurso público;
l) não perm itir a coleta de sua assinatura;
m ) for surpreendido portando caneta fabricada em m aterial não transparente;
n) for surpreendido portando anotações em papéis que não os perm itidos;
o) for surpreendido portando qualquer tipo de arm a sem o devido deferim ento de atendim ento especial,
conform e previsto no subitem 6.4.9.5 deste edital;
p) recusar-se a ser subm etido ao detector de metal;
q) deixar de transcrever ou recusar-se a transcrever, para posterior exame grafológico, a frase contida
no m aterial de prova que lhe for entregue;
r) não perm itir a coleta de dado biométrico.
10.25 Nos casos de eventual falta de prova/m aterial personalizado de aplicação de provas, o Cebraspe
tem a prerrogativa para entregar ao candidato prova/m aterial substitutivo.
10.26 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer m em bro da equipe de
aplicação das provas ou pelas autoridades presentes, inform ações referentes ao conteúdo das provas ou
aos critérios de avaliação e de classificação.
10.27 Se, a qualquer tem po, for constatado, por m eio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por
investigação policial, que o candidato se utilizou de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele
será autom aticam ente elim inado do concurso público.
10.28 O descum prim ento de quaisquer das instruções supracitadas constituirá tentativa de fraude e
im plicará a elim inação do candidato do concurso.
10.29 O prazo de validade do concurso esgotar-se-á após dois anos, contados a partir da data de
publicação da hom ologação do resultado final, podendo ser prorrogado, um a única vez, por igual
período.
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10.30 O candidato deverá m anter atualizados seus dados pessoais e seu endereço perante o Cebraspe
enquanto estiver participando do concurso público, por m eio de requerim ento a ser enviado à Central
de Atendim ento ao Candidato do Cebraspe, n a form a dos subitens 10.7 ou 10.8 deste edital, conform e
o caso, e perante o SLU/DF, após a hom ologação do resultado final, desde que aprovado. São de
exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seus dados
pessoais e de seu endereço.
10.31 As despesas relativas à participação em todas as fases do concurso e à apresentação para os
exam es da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência e para os
exam es pré-adm issionais correrão às expensas do próprio candidato.
10.32 Os casos omissos serão resolvidos pelo Cebraspe e pelo SLU/DF.
10.33 As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste edital serão
objeto de avaliação, ainda que não contem pladas nos objetos de avaliação constantes do item 11 deste
edital.
10.34 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como as
alterações em dispositivos legais e norm ativos a ele posteriores não serão objeto de avaliação, salvo se
listadas nos objetos de avaliação constantes do item 11 deste edital.
10.35 Q uaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas por m eio de outro
edital.
11 DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO (HA BILIDA DES E CONHECIM ENTOS)
11.1 HABILIDADES
11.1.1 Os itens das provas poderão avaliar habilidades que vão além do m ero conhecim ento
m em orizado, abrangendo com preensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, com o intuito de
valorizar a capacidade de raciocínio.
11.1.2 C ada item das provas poderá contem plar m ais de um objeto de avaliação.
11.2 CONHECIM ENTOS
11.2.1 Nas provas, serão avaliados, além de habilidades, conhecim entos conform e descritos a seguir.
11.2.2 CON HECIM ENTOS BÁSICOS PARA TODOS OS CARGOS
LÍN G U A PORTUGUESA: 1 Com preensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2
Reconhecim ento de tipos e gêneros textuais. 3 Dom ínio da ortografia oficial. 4 Dom ínio dos
m ecanism os de coesão textual. 4.1 Em prego de elem entos de referenciação, substituição e repetição, de
conectores e de outros elem entos de sequenciação textual. 4.2 Em prego de tem pos e m odos verbais. 5
Dom ínio da estrutura m orfossintática do período. 5.1 Em prego das classes de palavras. 5.2 Relações de
coordenação entre orações e entre term os da oração. 5.3 Relações de subordinação entre orações e entre
term os da oração. 5.4 Em prego dos sinais de pontuação. 5.5 C oncordância verbal e nom inal. 5.6
Regência verbal e nom inal. 5.7 Emprego do sinal indicativo de crase. 5.8 Colocação dos pronom es
átonos. 6 R eescrita de frases e parágrafos do texto. 6.1 Significação das palavras. 6.2 Substituição de
palavras ou de trechos de texto. 6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. 6.4
R eescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de form alidade.
CON HECIM ENTOS SOBRE O DISTRITO FEDERAL: 1 Realidade étnica, social, histórica,
geográfica, cultural, política e econôm ica do D istrito Federal e da Região Integrada de
Desenvolvim ento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), instituída pela Lei C om plem entar n° 94/1998
e suas alterações.
LEGISLAÇÃO: 1 Lei O rgânica do D istrito Federal. 1.1 Fundam entos da Organização dos Poderes e do
Distrito Federal. 1.2 O rganização do Distrito Federal. 1.3 O rganização A dm inistrativa do Distrito
Federal. 2 Lei C om plem entar n° 840/2011 e suas alterações (Regim e Jurídico dos Servidores Públicos
Civis do Distrito Federal, das Autarquias e das Fundações Públicas Distritais). 3 Decreto n°
37.297/2016 (Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo). 4
Decreto n° 35.972/2014 (Regim ento Interno do SLU).
12.2.3 CON HECIM ENTOS ESPECÍFICOS
CARGO
1: ANALISTA DE G ESTÃ O DE RESÍDU OS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE:
A DM INISTRAÇÃO
ADM IN ISTR A ÇÃ O GERAL: 1 Evolução da adm inistração. 1.1 principais abordagens da adm inistração
(clássica até contingencial). 1.2 Evolução da adm inistração pública no Brasil (após 1930); reform as
adm inistrativas; a nova gestão pública. 1.3 G overnança, governabilidade e accountability na
Adm inistração Pública. 1.4 Transparência na A dm inistração Pública. 1.5 Processos participativos de
gestão pública. 1.6 Q ualidade n a A dm inistração Pública. 1.7 Gestão por resultado n a produção de
serviços públicos. 1.8 Plano de Reform a do Aparelho do Estado. 2 Processo adm inistrativo. 2.1
Funções de administração: planejam ento, organização, direção e controle. 2.2 Processo de planejam ento.
2.2.1 Planejam ento estratégico: visão, m issão e análise SWOT, m atriz G UT e ferram enta 5W2H. 2.2.2
Análise com petitiva e estratégias genéricas. 2.2.3 Redes e alianças. 2.2.4 Planejam ento tático. 2.2.5
Planejam ento operacional. 2.2.6 Adm inistração por objetivos. 2.2.7 Balanced scorecard. 2.2.8 Processo
decisório. 2.3 Organização. 2.3.1 E strutura organizacional. 2.3.2 Tipos de departam entalização:
características, vantagens e desvantagens de cada tipo. 2.3.3 O rganização informal. 2.3.4 Cultura
organizacional. 2.4 Direção. 2.4.1 M otivação e liderança. 2.4.2 Com unicação. 2.4.3 D escentralização e
delegação. 2.5 Controle. 2.5.1 Características. 2.5.2 Tipos, vantagens e desvantagens. 2.5.3 Sistem a de
m edição de desem penho organizacional. 3 G estão de pessoas. 3.1 Equilíbrio organizacional. 3.2
Objetivos, desafios e características da gestão de pessoas. 3.3 Recrutam ento e seleção de pessoas. 3.3.1
Objetivos e características. 3.3.2 Principais tipos, características, vantagens e desvantagens. 3.3.3
Principais técnicas de seleção de pessoas: características, vantagens e desvantagens. 3.4 A nálise e
descrição de cargos. 3.5 Capacitação de pessoas. 3.6 Gestão de desem penho. 3.7 Gestão por
com petências. 4 Gestão da qualidade e m odelo de excelência gerencial. 4.1 Principais teóricos e suas
contribuições para a gestão da qualidade. 4.2 Ferram entas de gestão da qualidade. 5 Gestão de projetos.
5.1 Elaboração, análise e avaliação de projetos. 5.2 Principais características dos m odelos de gestão de
projetos. 5.3 Projetos e suas etapas. 6 Gestão de processos. 6.1 Conceitos da abordagem por processos.
6.2 Técnicas de m apeam ento, análise e m elhoria de processos. 6.3 N oções de estatística aplicada ao
controle e à m elhoria de processos. 6.4 BPM. 7 Adm inistração Financeira. 7.1 Indicadores de
Desem penho. Tipo. Variáveis. 7.2 Princípios gerais de alavancagem operacional e financeira. 7.3
Planejam ento financeiro de curto e longo prazo. 7.4 Conceitos básicos de análise de balanços e
dem onstrações financeiras.
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ADM IN ISTRA ÇÃO PÚBLICA: 1 As reformas adm inistrativas e a redefinição do papel do Estado;
reform a do serviço civil (mérito, flexibilidade e responsabilização) e reform a do aparelho do Estado. 2
Adm inistração Pública: do m odelo racional-legal ao paradigm a pós-burocrático; o Estado oligárquico e
patrimonial, o Estado autoritário e burocrático, o Estado do bem-estar, o Estado regulador. 3 Processos
participativos de gestão pública: conselhos de gestão, orçamento participativo, parceria entre governo e
sociedade. 4 Governo eletrônico; transparência da administração pública; controle social e cidadania;
accountability. 5 Gestão por resultados na produção de serviços públicos. 6 Com unicação na gestão pública
e gestão de redes organizacionais. 7 Adm inistração de pessoal. 8 Adm inistração de compras e materiais:
processos de compras governamentais e gerenciam ento de m ateriais e estoques. 9 Governabilidade e
governança; intermediação de interesses (clientelismo, corporativism o e neocorporativism o). 10 Mudanças
institucionais: conselhos, organizações sociais, organização da sociedade civil de interesse público
(OSCIP), agência reguladora, agência executiva, consórcios públicos. 11 Processo de form ulação e
desenvolvimento de políticas: construção de agendas, form ulação de políticas, implementação de políticas.
12 As políticas públicas no Estado brasileiro contemporâneo; descentralização e democracia; participação,
atores sociais e controle social; gestão local, cidadania e equidade social. 13 Planejam ento e avaliação nas
políticas públicas. 13.1 Conceitos básicos de planejam ento. 13.2 Aspectos adm inistrativos, técnicos,
econôm icos e financeiros. 13.3 Formulação de program as e projetos. 13.4 Avaliação de programas e
projetos. 13.5 Tipos de avaliação. 13.6 Análise custo-benefício e análise custo-efetividade. 14 Gestão de
projetos. 14.1 Elaboração, análise e avaliação de projetos. 15 Lei n° 12.527/2011 (Lei de acesso à
informação). 16 Lei Com plem entar n° 131/2009 (Lei da Transparência).
ADM IN ISTRA ÇÃO ORÇAM ENTÁRIA E FIN ANCEIRA E ORÇAM ENTO PÚBLICO: 1 Orçamento
público. 1.1 Conceito 1.2 Técnicas orçamentárias. 1.3 Princípios orçamentários. 1.4 Ciclo orçamentário.
1.5 Processo orçamentário. 2 O orçamento público no Brasil. 2.1 Sistema de planejam ento e de orçamento
federal. 2.2 Plano plurianual. 2.3 Diretrizes orçamentárias. 2.4 Orçam ento anual. 2.5 Sistema e processo de
orçamentação. 2.6 Classificações orçamentárias. 2.7 Estrutura program ática. 2.8 Créditos ordinários e
adicionais. 3 Program ação e execução orçam entária e financeira. 3.1 Descentralização orçam entária e
financeira. 3.2 Acom panham ento da execução. 3.3 Sistemas de informações. 3.4 Alterações orçamentárias.
4 Receita pública. 4.1 Conceito e classificações. 4.2 Estágios. 4.3 Fontes. 4.4 D ívida ativa. 5 Despesa
pública. 5.1 Conceito e classificações. 5.2 Estágios. 5.3 Restos a pagar. 5.4 Despesas de exercícios
anteriores. 5.5 D ívida flutuante e fundada. 5.6 Suprim ento de fundos. 6 Lei Com plem entar n° 101/2000 e
suas alterações (Lei de Responsabilidade Fiscal). 7 Lei n° 4.320/1964 e suas alterações.
CARGO 2: ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS - ESPECIALIDADE:
ARQ UITETU RA
ARQ UITETURA E URBANISM O: 1 Teoria da história da arquitetura e urbanismo. 1.1 Evolução urbana.
1.2 Períodos da história da arquitetura e do urbanismo. 1.3 Patrimônio cultural, ambiental e arquitetônico.
1.4 Conceitos fundam entais em arquitetura e urbanismo. 2 Representação, m étodos e técnicas de desenho.
2.1 Tipos de representação do projeto de arquitetura: N B R n° 16636-1:2017 e N BR n° 16636-2:2017. 2.2
Perspectiva cônica e desenhos isométricos. 2.3 Geom etria descritiva básica: os diedros, as três projeções e
os cortes. 2.4 Croquis à mão e sketch-up. 2.5 Desenho técnico e AutoCAD e AutoCAD 3D. 2.6 Revit. 2.7
Desenho técnico: N B R n° 8403:1984, N BR n° 8404:1984, N BR n° 10068:1987, N B R n° 10582:1988, NBR
n° 6492:1994, N BR n° 10067:1995 e N BR n° 10126:1987 (versão corrigida em 1998). 3 Planejamento e
projeto urbano. 3.1 Uso do solo. 3.2 Lei n° 6.766/1979 e suas alterações (parcelamento do solo urbano).
3.3 Gestão urbana e instrum entos de gestão: plano diretor, estudo e relatório de impacto ambiental
(EIA/RIM A), licenciam ento ambiental, instrum entos econôm icos e administrativos. 3.4 Lei n° 10.257/2001
e suas alterações (Estatuto das Cidades). 3.5 Dim ensionamento e program ação. 3.5.1 Equipamentos
públicos e comunitários. 3.5.2 M obiliário urbano. 3.6 Sistemas de infraestrutura urbana. 3.6.1 Subsistem a
viário: hierarquização, dim ensionamento, geom etria e pavimentação. 3.6.2 Subsistem a de drenagem
pluvial. 3.6.3 Subsistem a de abastecim ento de água. 3.6.4 Subsistem a de esgotam ento sanitário. 3.6.5
Subsistem a de resíduos sólidos: coleta e destinação. 3.6.6 Subsistema energético. 3.6.7 Subsistem a de
comunicações. 3.7 Topografia. 3.7.1 Noções de poligonais, curvas de nível e m ovim ento de terra. 3.7.2.
N oções de sistem a cartográfico e de georreferenciamento. 4 Sustentabilidade urbana. 4.1 A genda Habitat
e A genda 21. 4.2 Sistemas de baixo impacto ambiental: cisternas, coletores solares, fotocélulas. 5
Com unicação visual no edifício e na cidade. 6 Paisagismo. 6.1 Espaços livres: praças e parques. 6.2
Espaços vinculados à edificação: jardins. 7 Projetos de arquitetura para edifícios. 7.1 Program a de
necessidades/fluxogram a. 7.2 Im plantação. 7.3 Programas complexos: circulações e áreas restritas. 7.4
M odulação e racionalização da construção. 7.4.1 Concreto, aço e pré-moldados. 7.5 Divisão espacial e
leiaute de ambientes. 7.6 Ergonomia. 7.7 Conforto ambiental. 7.7.1 Conforto térmico. 7.7.1.1 Aspectos
bioclim áticos: clima, zona de conforto. 7.7.1.2 Insolação: uso da carta solar, desenho de brises. 7.7.1.3
Ventilação e exaustão. 7.7.1.4 Absorção, transm issão e reflexão térm ica. 7.7.2 Conforto luminoso. 7.7.2.1
Iluminação natural. 7.7.2.2 Iluminação artificial. 7.7.3 Conforto acústico. 7.7.3.1 Noções básicas de
acústica: reverberação, eco, reflexão, absorção e isolam ento; intensidade sonora. 7.7.4 Auditórios. 7.7.4.1
Form a e volume (metro cúbico de ar). 7.7.4.2 Visibilidade. 7.7.4.3 Revestimentos. 8 Leitura e interpretação
de projetos complementares para edifícios. 8.1 Cálculo estrutural. 8.1.1 Aço. 8.1.2 Concreto. 8.1.3
Madeira. 8.2 Instalações elétricas. 8.3 Instalações hidrossanitárias. 8.4 Prevenção contra incêndio. 8.4.1
N oções básicas. 8.4.2 Saída de emergência: N B R 9.077:2001. 8.5 Elevadores. 8.6 Ar-condicionado. 8.7
Instalações especiais. 8.7.1 Alarmes e para-raios. 8.7.2 Telecomunicações/telefone.8.7.3 Cabeam ento
estruturado de dados e voz. 9 Edifício: projeto de detalhamento. 9.1 Especificações e caderno de encargos.
9.1.1 Sistem a construtivo e estrutural. 9.1.2 Coberturas e impermeabilizações. 9.1.3 Vedações. 9.1.3.1
Alvenarias. 9.1.3.2 Esquadrias. 9.2 Pinturas e revestimentos: especificações e quantitativos. 9.2.1 Piso,
paredes e forro. 9.2.1.1 Revestimentos: cerâmico, melamínico. 9.3 Detalhes executivos: representação,
especificação e cotagem. 9.3.1 Esquadrias: aço, alumínio e madeira. 9.3.2 Escadas e corrimãos
(dimensionamento). 9.3.3 N BR 9050: 2015 (Acessibilidade). 10 O bra e fiscalização. 10.1 Organização e
projeto do canteiro de obras. 10.2 Orçam ento e cronogram a físico-financeiro. 10.3 Responsabilidade
técnica. 10.4 A com panhamento e fiscalização de obras e serviços. 11 Legislação profissional. 11.1 Lei n°
12.378/2010 e suas alterações. 11.2 Resolução CAU n° 21/2012 e suas alterações.
CARGO 3: ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE: BIOLOGIA
BIOLOGIA: I Citologia. 1 Célula procariota e eucariota. 2 M icroscopia. 2.1 M icroscopia óptica. 2.2
M icroscopia eletrônica: transm issão e varredura. 3 Estrutura e função das organelas das células
eucarióticas. 4 M em brana plasmática: composição, assimetria, fluidez, perm eabilidade e domínios. 5
Transporte através de m embrana. 5.1 Difusão simples. 5.2 Transporte passivo. 5.3 Transporte ativo. 6
Receptores e sinalização celular. 7 Citoesqueleto: microtúbulos, m icrofilam entos e filamentos
intermediários. II Bioquímica. 1 Biomoléculas. 1.1 Carboidratos. 1.2 Lipídios. 1.3 Aminoácidos e
peptídios. 1.4 Proteínas. 1.4.1 Enzimas: m ecanism os, cinética, inibição e regulação. 1.6 Ácidos nucleicos.
2 Metabolism o e regulação da utilização de energia. 2.1 Metabolismo de carboidratos, lipídios,
aminoácidos, bases nitrogenadas e proteínas. 3 Fotossíntese. 4 M étodos de análise aplicados a
biom oléculas: crom atografia, eletroforese e espectrofotometria. 5 Histologia vegetal 5.1 Tecidos
m eristem áticos. 5.2 Epiderme e súber, parênquim a, colênquim a e esclerênquima. 5.3 X ilem a e floema. 6
Fisiologia vegetal: condução de seiva bruta e elaborada. 6.1 Fito-hormônio. III Genética. 1 Genética
clássica. 1.1 Leis de Mendel. 1.2 Determ inação do sexo. 1.3 Herança ligada ao sexo. 2 G enética molecular.
2.1 M acrom oléculas inform acionais. 2.1.1 Replicação do D NA e síntese de RNA. 2.1.2 Código genético.
2.1.3 M utação e reparo do DNA. IV Biologia Molecular. 1 Estrutura do DNA. 2 A natureza do gene. 3
Estrutura gênica em procariontes e eucariontes 3.1 Organização do genom a eucariótico: associação do
DN A com histonas. 4 Tecnologia do RNA recombinante: clonagem, bibliotecas genômicas, hibridação. 5
Aplicações do D N A recom binante: Southern, PCR. 6 Biotecnologia m icrobiana e fermentações. 7 Genética
de micro-organism os. 7.1 Características do genom a microbiano: cromossom os e plasmídios. 7.2
M ecanism os de transferência gênica: transform ação, conjugação e transdução. 8 M elhoramento genético. 9
Organismos geneticamente m odificados (OGMs). V Ecologia. 1 Ecologia de população e comunidades. 1.1
Conceito de indivíduo, população, comunidade e ecossistema. 1.2 Cadeia alimentar. 1.3 Teia alimentar. 1.4
Pirâmides ecológicas. 1.5 Relações ecológicas entre espécies. 1.6 Dinâm ica de populações. 1.7 Sucessão
ecológica. 1.8 Ecologia da conservação. 1.9 Ecossistemas: fluxo de energia e ciclos biogeoquím icos. 2

Legislação ambiental. 2.1 Política am biental e desenvolvim ento sustentável. 2.2 Avaliação de impactos
ambientais, riscos ambientais e valoração de danos. 2.3 Gestão ambiental. 2.4 Meio ambiente e sociedade.
VI M icrobiologia. 1 M orfologia, citologia, fisiologia e genética de micro-organism os. 2 Ecologia
microbiana. 3 M icrobiologia do solo, da água, do ar e dos alimentos. 4 Estrutura bacteriana, isolamento,
identificação e classificação de bactérias, esterilização, desinfecção e antissepsia. 5 Bactérias pyogênicas:
Stapylococcus e Streptococcus, Coccus e bastonetes gram-negativos. VII Parasitologia. 1 Caracterização
m orfológica, biológica e taxonôm ica dos principais vírus, bactérias, fungos, protozoários e helm intos de
im portância médica. VIII Procedim entos gerais de laboratório. 1 Boas práticas de laboratório. 2
Equipamentos de proteção e segurança (individual e coletiva). 3 Princípios de descarte de resíduos. 4
Coleta, preservação e fixação de m aterial biológico. IX Virologia. 1 Biologia geral dos vírus. 2
Classificação dos vírus. 3 Consequências biológicas das infecções virais.
CARGO 4: ANALISTA DE G ESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS
CONTÁBEIS
CONTABILIDADE GERAL: 1 Lei n° 6.404/1976 e suas alterações e legislação complementar. 2 Lei n°
11.638/2007 e suas alterações e legislação complementar. 3 Lei n° 11.941/2009 e suas alterações e
legislação complementar. 4 Lei n° 12.249/2010 e suas alterações e legislação complementar. 5 Lei n°
12.973/2014 e suas alterações e legislação complementar. 6 Pronunciam entos, Interpretações e Orientações
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 7 Elaboração de dem onstrações contábeis pela legislação
societária e pelos pronunciam entos Técnicos do Comitê de Pronunciam entos Contábeis (CPC). 7.1
Dem onstração dos fluxos de caixa (métodos direto e indireto). 7.2 Balanço patrimonial. 7.3 Demonstração
do resultado do exercício. 7.4 Dem onstração do valor adicionado. 7.5 Dem onstração das M utações do
Patrim ônio Líquido. 7.6 Dem onstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados. 7.7 Dem onstração do
Resultado Abrangente. 7.8 Notas Explicativas. 8 Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de
Relatório Contábil-Financeiro. 9 Disponibilidades - caixa e equivalentes de caixa: conteúdo, classificação
e critérios de avaliação. 10 Contas a receber: conceito, conteúdo e critérios contábeis. 11 Estoques:
conceito, conteúdo e classificação. 11.1 Critérios de avaliação de estoques. 12 Despesas antecipadas:
conceito, conteúdo, classificação e critérios de avaliação. 13 Realizável a longo prazo (não circulante):
conceito e classificação. 13.1 Ajuste a valor presente: cálculo e contabilização de contas ativas e passivas.
14 Instrumentos financeiros: aspectos conceituais, reconhecim ento, m ensuração e evidenciação. 14.1
Recuperabilidade de instrum entos financeiros. 14.2 Contabilidade de hedge. 15 M ensuração do valor justo.
15.1 Definição de valor justo. 15.2 Valor justo: aplicação para ativos, passivos e instrumentos patrimoniais.
15.3 Técnicas de avaliação do valor justo. 16 Propriedades para Investimento: conceito, reconhecim ento,
m ensuração e apresentação. 17 Contabilização de investim entos em coligadas e controladas. 17.1
Goodwill. 18 Ativo Imobilizado: conceituação, classificação e conteúdos das contas. 18.1 Critérios de
avaliação e m ensuração do ativo imobilizado. 18.2 Depreciação, exaustão e amortização. 19 Ativos
intangíveis: aspectos conceituais, definição, reconhecim ento e m ensuração. 19.1 Goodwill. 20 Redução ao
valor recuperável de ativos: definições, identificação, reconhecim ento, m ensuração e divulgação. 21
Passivo exigível: conceitos gerais, avaliação, reconhecim ento, m ensuração e conteúdo do passivo. 22
Fornecedores, obrigações fiscais e outras obrigações. 23 Em préstim os e financiam entos, debêntures e
outros títulos de dívida. 24 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. 25 Patrim ônio Líquido.
25.1 Capital Social. 25.2 Reservas de capital. 25.3 Ajustes de avaliação patrimonial. 25.4 Reservas de
lucros. 25.5 Ações em tesouraria. 25.6 Prejuízos acumulados. 25.7 Dividendos. 25.8 Juros sobre o Capital
Próprio. 26 Arrendamento M ercantil: conceito, contabilização, reconhecim ento, m ensuração e
apresentação. 26.1 Transação de venda e leaseback. 27 Com binação de negócios, fusão, incorporação e
cisão. 28 Concessões: reconhecim ento, m ensuração e divulgação. 29 Políticas contábeis, m udança de
estim ativas, retificação de erros e eventos subsequentes. 30 Receitas de vendas de produtos e serviços. 30.1
Conceitos e m ensuração da receita e o m om ento de seu reconhecim ento. 30.2 Deduções das vendas. 31
Custo das m ercadorias e dos produtos vendidos e dos serviços prestados. 31.1 Custeio real por absorção.
31.2 Custeio direto (ou custeio variável). 31.3 Custo-padrão. 31.4 Custeio baseado em atividades. 31.5
RKW. 31.6 Custos para tom ada de decisões. 31.7 Sistemas de custos e inform ações gerenciais. 31.8 Estudo
da relação custo versus volume versus lucro. 32 Despesas e outros resultados das operações continuadas.
33 Transações entre partes relacionadas. 34 Consolidação das dem onstrações contábeis e demonstrações
separadas. 35 Correção integral das dem onstrações contábeis. 36 Análise econôm ico-financeira. 36.1
Indicadores de liquidez. 36.2 Indicadores de rentabilidade. 36.3 Indicadores de lucratividade. 36.4
Indicadores de endividamento. 36.5 Indicadores de estrutura de capitais. 36.6 Análise vertical e
horizontal.
CONTABILIDADE PÚBLICA: 1 Sistem a de Contabilidade Federal. 2 Conceituação, objeto e campo de
aplicação. 3 Composição do Patrim ônio Público. 3.1 Patrim ônio Público. 3.2 Ativo. 3.3 Passivo. 3.4 Saldo
Patrimonial. 4 Variações Patrimoniais. 4.1 Qualitativas. 4.2 Quantitativas: receita e despesa sob o enfoque
patrimonial. 4.3 Realização da variação patrimonial. 4.4 Resultado patrimonial. 5 M ensuração de ativos.
5.1 Ativo Imobilizado. 5.2 Ativo Intangível. 5.3 Reavaliação e redução ao valor recuperável. 5.4
Depreciação, amortização e exaustão. 6 M ensuração de passivos. 6.1 Provisões. 6.2 Passivos Contingentes.
7 Tratamento contábil aplicável aos impostos e contribuições. 8 Sistem a de custos. 8.1 Aspectos legais do
sistem a de custos. 8.2 Ambiente da informação de custos. 8.3 Características da inform ação de custos. 8.4
Term inologia de custos. 9 Plano de contas aplicado ao setor público. 10 Demonstrações contábeis aplicadas
ao setor público. 10.1 Balanço orçamentário. 10.2 Balanço Financeiro. 10.3 Dem onstração das variações
patrimoniais. 10.4 Balanço patrimonial. 10.5 D em onstração de fluxos de caixa. 10.6 Dem onstração das
Mutações do Patrim ônio Líquido. 10.7 Notas explicativas às dem onstrações contábeis. 10.8 Consolidação
das dem onstrações contábeis. 11 Transações no setor público. 12 Despesa pública: conceito, etapas,
estágios e categorias econômicas. 13 Receita pública: conceito, etapas, estágios e categorias econômicas.
14 Execução orçam entária e financeira. 15 C onta Ú nica do Tesouro Nacional. 16 Sistem a Integrado de
Administração Financeira: conceitos básicos, objetivos, características, instrum entos de segurança e
principais docum entos de entrada. 17 Suprimento de Fundos. 18 N orm a Brasileira de Contabilidade - NBC
TSP Estrutura Conceitual, de23 de Setembro de 2016. 19 M CASP 8a edição. 20 Regime contábil.
CARGO 5: ANALISTA
DE G ESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
- ESPECIALIDADE:
COM UNICAÇÃO SOCIAL - JO RNALISM O
1. Jornalismo e m eios de comunicação de massa. 1.1 H istória e conceitos. 1.2 Veículos de com unicação de
m assa no Brasil: história, estrutura e funcionam ento. 1.3 Características, linguagens e técnicas de produção,
apuração, entrevista, redação e edição para jornal, revista, rádio, internet, TV e vídeo. 1.4 As condições de
produção da notícia. 1.5 Princípios e orientações gerais para redigir um texto jornalístico. 2 Jornalismo
institucional. 2.1 História, atribuições, organização, estrutura e funcionam ento. 2.2 N otícia institucional.
2.3 Estrutura e processo de construção da notícia. 2.4 N otícia na m ídia impressa. 2.5 N otícia na m ídia
eletrônica. 2.6 N otícia na m ídia digital. 2.7 A produção da notícia e as rotinas da assessoria de imprensa.
2.8 O papel do assessor. 2.9 Atendim ento à imprensa. 2.10 Sugestões de pauta, releases e artigos. 2.11
Organização de entrevistas. 2.12 Produtos de um a assessoria de imprensa. 2.13 M ecanism os de controle da
informação. 2.14 Pauta institucional. 2.15 Canais e estratégias de com unicação interna. 2.16 Publicações
jornalísticas empresariais: história, planejam ento, conceitos e técnicas. 2.17 M étodos e técnicas de
pesquisa. 3 Im prensa escrita. 3.1 Gêneros de redação: definição e elaboração de notícia, reportagem,
entrevista, editorial, crônica, coluna, pauta, inform ativo, comunicado, carta, release, relatório, anúncio e
briefing em texto e em imagem. 3.2 Técnicas de redação jornalística: lead, sub-lead, pirâm ide invertida. 3.3
Critérios de seleção, redação e edição. 3.4 Processo gráfico: conceito de editoração e preparação de
originais. 3.5 Projeto gráfico. 3.5.1 Tipologia: caracteres e m edidas, justificação, m ancha gráfica e
margens. 3.5.2
Diagram ação eretrancagem:
com posição, impressão. 3.5.3 Planejam ento editorial:
ilustrações, cores, técnicas de impressão, redação do texto, visual da publicação. 4 Webjornalismo.
CARGO 6: ANALISTA
DE G ESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
- ESPECIALIDADE:
COM UNICAÇÃO SOCIAL - RELA ÇÕES PÚBLICAS
RELAÇÕES PÚBLICAS: 1 Teoria da comunicação: principais escolas e pensadores. 2 Relações públicas.
2.1 Conceitos básicos, natureza e funções estratégica. 2.2 Evolução histórica no mundo e no Brasil. 2.3
Públicos em relações públicas. 2.4 Processo de planejam ento em relações públicas. 2.5 Principais técnicas
e instrum entos utilizados em relações públicas. 2.6 Organização de eventos e prom oção institucional. 2.7

Este documento pode ser verificado
pelo código 500120190 11400030

Documento assinado digitalm ente conforme MP n°
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

no

endereço

eletrônico

http: //www. in. gov.br/autentic idade. html

2.200-2

de

24/08/2001,

que

institui

a

Diário Oficial do Distrito Federal

N° 9, segunda-feira, 14 de janeiro de 2019

PÁGINA 31

Cerim onial e protocolo. 3 Imagem empresarial e com unicação integrada. 3.1 Identidade institucional. 3.2
Questões públicas e relações públicas. 3.3 Administração de crises. 3.4 Relações com o governo. 3.5
Lobby. 3.6 Relações com a imprensa. 3.7 A notícia com o estratégia de prom oção da imagem empresarial.
3.8 Planejam ento da com unicação integrada. 3.9 Imprensa, relações públicas e publicidade em
com unicação empresarial. 4 Com unicação com o mercado. 4.1 Noções de marketing. 4.2 Com unicação no
com posto de marketing. 4.3 Relações públicas e marketing. 4.4 Com unicação na era do consumidor. 4.5
Público-alvo. 4.6 Sistemas de atendimento ao público. 4.7 Código de D efesa do Consumidor. 4.8
Om budsman. 4.9 Com unicação dirigida. 5 Opinião pública. 5.1 Conceitos básicos e objetivos. 5.2
Com unicação, dem ocracia e desenvolvimento. 5.3 Interesse público e interesse privado. 5.4 Tipos e
técnicas de pesquisas de opinião. 5.5 Instrumentos de controle e avaliação de resultados. 5.6 Amostra,
questionários e tipos de entrevistas. 6 Relações públicas nas organizações modernas. 6.1 Legislação e ética
em relações públicas. 6.2 O papel do profissional de comunicação. 6.3 Cultura organizacional e relações
públicas. 6.4 Relações com os empregados. 6.5 Comunicação em recursos humanos. 6.6 Comunicação
interna. 6.7 Relações com a comunidade. 6.8 Em presa e a responsabilidade social. 7 Relações humanas. 8
Técnicas de negociação e tom ada de decisão.
CARGO 7: ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE: DIREITO E
LEGISLAÇÃO
DIREITO ADM INISTRATIVO: 1 Estado, governo e adm inistração pública. 1.1 Conceitos. 1.2 Elementos.
2 Direito administrativo. 2.1 Conceito. 2.2 Objeto. 2.3 Fontes. 3 Ato administrativo. 3.1 Conceito,
requisitos, atributos, classificação e espécies. 3.2 Extinção do ato administrativo: cassação, anulação,
revogação e convalidação. 3.3 Decadência administrativa. 4 Agentes públicos do Distrito Federal. 4.1
Disposições constitucionais aplicáveis. 4.2 Disposições doutrinárias. 4.2.1 Conceito. 4.2.2 Espécies. 4.2.3
Cargo, em prego e função pública. 4.2.4 Provimento. 4.2.5 Vacância. 4.2.6 Efetividade, estabilidade e
vitaliciedade. 4.2.7 Remuneração. 4.2.8 Direitos e deveres. 4.2.9 Responsabilidade. 4.2.10 Processo
adm inistrativo disciplinar. 5 Poderes da adm inistração pública. 5.1 Hierárquico, disciplinar, regulam entar e
de polícia. 5.2 Uso e abuso do poder. 6 Regime jurídico-adm inistrativo. 6.1 Conceito. 6.2 Princípios
expressos e implícitos da administração pública. 7 Responsabilidade civil do Estado. 7.1 Evolução
histórica. 7.2 Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro. 7.2.1 Responsabilidade por ato
comissivo do Estado. 7.2.2 Responsabilidade por omissão do Estado. 7.3 Requisitos para a demonstração
da responsabilidade do Estado. 7.4 Causas excludentes e atenuantes da responsabilidade do Estado. 7.5
Reparação do dano. 7.6 Direito de regresso. 8 Serviços públicos. 8.1 Conceito. 8.2 Elementos constitutivos.
8.3 Formas de prestação e m eios de execução. 8.4 Delegação: concessão, permissão e autorização. 8.5
Classificação. 8.6 Princípios. 9 Organização administrativa. 9.1 Centralização, descentralização,
concentração e desconcentração. 9.2 Adm inistração direta e indireta. 9.3 Autarquias, fundações, empresas
públicas e sociedades de econom ia mista. 9.4 Entidades paraestatais e terceiro setor: serviços sociais
autônomos, entidades de apoio, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público.
10 Controle da adm inistração pública. 10.1 Controle exercido pela administração pública. 10.2 Controle
judicial. 10.3 Controle legislativo. 10.4 Im probidade administrativa: Lei n° 8.429/1992 e suas alterações. 11
Processo administrativo. 11.1 Lei n° 9.784/1999 e suas alterações. 12 Licitações e contratos
administrativos. 12.1 Legislação pertinente. 12.1.1 Lei n° 8.666/1993 e suas alterações. 12.1.2 Lei n°
10.520/2002 e demais disposições norm ativas relativas ao pregão. 12.1.3 Decreto n° 7.892/2013 e suas
alterações (sistem a de registro de preços). 12.1.4 Lei n° 12.462/2011 e suas alterações (Regime
Diferenciado de Contratações Públicas). 12.2 Fundam entos constitucionais. 13 Jurisprudência dos tribunais
superiores.
DIREITO CON STITUCIONAL: 1 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 1.1 Princípios
fundam entais. 2 Aplicabilidade das normas constitucionais. 2.1 Norm as de eficácia plena, contida e
limitada. 2.2 Norm as program áticas. 3 Direitos e garantias fundamentais. 3.1 Direitos e deveres individuais
e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos. 4 Organização
político-adm inistrativa do Estado. 4.1 Estado federal brasileiro, U nião, estados, Distrito Federal,
m unicípios e territórios. 5 Adm inistração Pública. 5.1 Disposições gerais, servidores públicos. 6 Poder
Executivo. 6.1 Atribuições e responsabilidades do presidente da República. 7 Poder Legislativo. 7.1
Estrutura. 7.2 Funcionam ento e atribuições. 7.3 Processo legislativo. 7.4 Fiscalização contábil, financeira
e orçamentária. 7.5 Comissões parlamentares de inquérito. 8 Poder Judiciário. 8.1 Disposições gerais. 8.2
Órgãos do poder judiciário. 8.2.1 Organização e competências, Conselho Nacional de Justiça. 8.2.1.1
Com posição e com petências. 9 Funções essenciais à justiça. 9.1 M inistério público, advocacia pública. 9.2
Defensoria pública. 10 Jurisprudência dos tribunais superiores.
DIREITO AMBIENTAL: 1 Direito ambiental constitucional. 1.1 Meio ambiente como direito fundamental.
1.2 Princípios estruturantes do estado de direito ambiental. 1.3 Competências ambientais legislativa e
material. 1.4 Deveres ambientais. 1.5 Instrumentos jurisdicionais. 1.5.1 Ação civil pública, ação penal
pública, m andado de segurança individual e coletivo, ação popular, m andado de injunção ambiental. 1.6
Função am biental pública e privada. 1.7 Função social da propriedade. 1.8 Art. 225 da Constituição
Federal de 1988. 2 Conceito de m eio ambiente e seus aspectos. 2.1 Meio ambiente natural, artificial,
cultural e do trabalho. 2.2 Conceito de recursos naturais e meio ambiente como bens ambientais. 2.3
Conceito de biodiversidade e desenvolvimento sustentável. 2.4 Significado de direitos culturais. 3
Princípios de direito ambiental. 3.1 Prevenção, precaução, poluidor-pagador e usuário-pagador, cooperação,
informação, participação, equidade intergeracional. 3.2 Princípios da tutela do patrim ônio cultural. 3.2.1
Cooperação, solidariedade, participação e informação, preservação do sítio e proteção do entorno, uso
com patível com a natureza do bem, pró-monum ento, valorização sustentável. 4 Política Nacional de Meio
Ambiente. 4.1 Objetivos. 4.2 Instrum entos de proteção (técnicos e econômicos). 4.3 SISNAMA: estrutura
e funcionam ento. 4.4 Lei n° 6.938/1981 e suas alterações. 4.5 Decreto n° 99.274/1990 e suas alterações. 4.6
Resolução do CON AM A n° 1/1986 e suas alterações (Relatório de Impacto Am biental - EIA-RIMA). 4.7
Resolução do CON AM A n° 237 (Licenciam ento Ambiental). 4.8 Resolução do CON AM A n° 378
(em preendim entos potencialm ente causadores de impacto ambiental nacional ou regional). 5 Recursos
hídricos. 5.1 Lei n° 9.433/1997 e suas alterações (instrumentos de gestão). 5.2 Resolução do CNRH n°
16/2001 e suas alterações. 5.3 Sistema Nacional de G erenciam ento de Recursos Hídricos (SINGREH). 6
Recursos florestais. 6.1 Lei n° 12.651/2012 e suas alterações. 6.2 Resoluções do CON AM A n° 302/2002
e 303/2002. 6.3 Lei n° 11.284/2006 e suas alterações (Gestão de florestas públicas). 6.3.1 Significado de
gestão e de concessão florestal. 7 Espaços territoriais especialmente protegidos. 7.1 Áreas de preservação
perm anente e reserva legal. 7.2 Lei n° 9.985/2000 e suas alterações (SNUC). 7.2.1 Tipos de unidades,
objetivos e categorias. 8 Política urbana. 8.1 Diretrizes, instrum entos e competência. 8.2 Artigos 182 e 183
da Constituição Federal. 8.3 Lei n° 10.257/2001 e suas alterações. 9 Responsabilidades. 9.1 Efeito, impacto
e dano ambiental. 9.2 Poluição. 9.3 Responsabilidade adm inistrativa, civil e penal. 9.4 Tutela processual.
9.4.1 STF, STJ e tribunais de justiça estaduais. 9.5 Papel do M inistério Público na defesa do meio
ambiente. 9.6 Crimes ambientais: espécies e sanções penais previstas. 9.7 Lei n° 9.605/1998 e suas
alterações. 9.8 Decreto n° 6.514/2008 e suas alterações. 10 Jurisprudência dos tribunais superiores.
DIREITO CIVIL: 1 Lei de introdução às normas do direito brasileiro. 1.1 Vigência, aplicação,
obrigatoriedade, interpretação e integração das leis. 1.2 Conflito das leis no tempo. 1.3 Eficácia das leis no
espaço. 2 Pessoas naturais. 2.1 Conceito. 2.2 Início da pessoa natural. 2.3 Personalidade. 2.4 Capacidade.
2.5 Direitos da personalidade. 2.6 Domicílio. 3 Pessoas jurídicas. 3.1 Disposições Gerais. 3.2 Constituição.
3.3 Extinção. 3.4 Sociedades de fato. 3.5 Associações. 3.6 Fundações. 4 Bens imóveis, m óveis e públicos.
5 Fato jurídico. 6 N egócio jurídico. 6.1 Disposições gerais. 6.2 Invalidade. 7 Prescrição. 7.1 Disposições
gerais. 8 Decadência. 9 Obrigações. 9.1 Características. 9.2 Adim plem ento pelo pagamento. 9.3
Inadim plemento das obrigações - disposições gerais e mora. 10 Contratos. 10.1 Princípios. 10.2 Contratos
em geral. 10.3 Disposições gerais. 11 Responsabilidade civil objetiva e subjetiva. 11.1 Obrigação de
indenizar. 11.2 Dano material. 11.3 Dano moral. 12 Lei n° 8.078/1990 e suas alterações. 12.1 Consumidor.
12.2 Fornecedor. 13 Jurisprudência dos tribunais superiores.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 1 Lei n° 13.105/2015 e suas alterações (Código de Processo Civil). 1.1
Norm as processuais civis. 1.2 Função jurisdicional. 1.3 Ação. 1.3.1 Conceito, natureza, elem entos e
características. 1.3.2 Condições da ação. 1.3.3 Classificação. 1.4 Pressupostos processuais. 1.5 Preclusão.
1.6 Sujeitos do processo. 1.6.1 Capacidade processual e postulatória. 1.6.2 Deveres das partes e
procuradores. 1.6.3 Procuradores. 1.6.4 Sucessão das partes e dos procuradores. 1.7 Litisconsórcio. 1.8
Intervenção de terceiros. 1.9 Poderes, deveres e responsabilidade do juiz. 1.10 M inistério público. 1.11
Advocacia pública. 1.12 Defensoria pública. 1.13 Atos processuais. 1.13.1 Form a dos atos. 1.13.2 Tempo
e lugar. 1.13.3 Prazos. 1.13.4 Com unicação dos atos processuais. 1.13.5 Nulidades. 1.13.6 Distribuição e
registro. 1.13.7 Valor da causa. 1.14 Tutela provisória. 1.14.1. Tutela de urgência. 1.14.2 Disposições
gerais. 1.15 Formação, suspensão e extinção do processo. 1.16 Processo de conhecim ento e do
cum primento de sentença. 1.16.1 Procedimento comum. 1.16.2 Disposições Gerais. 1.16.3 Petição inicial.
1.16.4 Improcedência lim inar do pedido. 1.16.5 Audiência de conciliação ou de mediação. 1.16.6
Contestação, reconvenção e revelia. 1.16.7 Audiência de instrução e julgam ento. 1.16.8 Providências
preliminares e do saneamento. 1.16.9 Julgamento conform e o estado do processo. 1.16.10 Provas. 1.16.11
Sentença e coisa julgada. 1.16.12 Cum prim ento da sentença. 1.16.13 Disposições Gerais. 1.16.14
Cumprimento. 1.16.15 Liquidação. 1.17 Procedim entos Especiais. 1.18 Procedim entos de jurisdição
voluntária. 1.19 Processos de execução. 1.20 Processos nos tribunais e m eios de im pugnação das decisões
judiciais. 1.21 Livro Complementar. 1.21.1 Disposições finais e transitórias. 2 Mandado de segurança. 3
Ação popular. 4 Ação civil pública. 5 Ação de improbidade administrativa. 6 Reclam ação constitucional.
7 Lei n° 8.245/1991 e suas alterações (Locação de imóveis urbanos). 7.1 Procedimentos. 8 Jurisprudência
dos tribunais superiores.
DIREITO DO TRABALHO: 1 Princípios e fontes do direito do trabalho. 2 Direitos constitucionais dos
trabalhadores (Art. 7° da Constituição Federal de 1988). 3 Relação de trabalho e relação de emprego. 3.1
Requisitos e distinção. 3.2 Relações de trabalho lato sensu (trabalho autônomo, eventual, tem porário e
avulso). 4 Sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu. 4.1 Em pregado e em pregador (conceito e
caracterização). 4.3 Poderes do em pregador no contrato de trabalho. 5 Grupo econômico. 5.1 Sucessão de
em pregadores. 5.2 Responsabilidade solidária. 6 Contrato individual de trabalho. 6.1 Conceito,
classificação e características. 7 Alteração do contrato de trabalho. 7.1 Alteração unilateral e bilateral. 7.2
O ju s variandi. 8 Suspensão e interrupção do contrato de trabalho. 8.1 Caracterização e distinção. 9
Rescisão do contrato de trabalho. 9.1 Justa causa. 9.2 Rescisão indireta. 9.3 Dispensa arbitrária. 9.4 Culpa
recíproca. 9.5 Indenização. 10 Aviso prévio. 11 Estabilidade e garantias provisórias de emprego. 11.1
Formas de estabilidade. 11.2 Despedida e reintegração de em pregado estável. 12 Duração do trabalho. 12.1
Jornada de trabalho. 12.2 Períodos de descanso. 12.3 Intervalo para repouso e alimentação. 12.4 Descanso
sem anal remunerado. 12.5 Trabalho noturno e trabalho extraordinário. 12.6 Sistem a de com pensação de
horas. 13 Salário-mínimo. 13.1 Irredutibilidade e garantia. 14 Férias. 14.1 Direito a férias e sua duração.
14.2 Concessão e época das férias. 14.3 Remuneração e abono de férias. 15 Salário e rem uneração. 15.1
Conceito e distinções. 15.2 Composição do salário. 15.3 M odalidades de salário. 15.4 Formas e m eios de
pagam ento do salário. 15.5 13° salário. 16 Equiparação salarial. 16.1 Princípio da igualdade de salário. 16.2
Desvio de função. 17 FGTS. 18 Prescrição e decadência. 19 Segurança e m edicina no trabalho. 19.1 CIPA.
19.2 Atividades insalubres ou perigosas. 20 Proteção ao trabalho do menor. 21 Proteção ao trabalho da
mulher. 21.1 Estabilidade da gestante. 21.2 Licença maternidade. 22 Direito coletivo do trabalho. 22.1
Convenções e acordos coletivos de trabalho. 23 Direito de greve e serviços essenciais. 24 Comissões de
conciliação prévia. 25 Jurisprudência dos tribunais superiores.
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO: 1 Procedim entos nos dissídios individuais. 1.1 Reclamação.
1.2 Jus postulandi. 1.3 Revelia. 1.4 Exceções. 1.5 Contestação. 1.6 Reconvenção. 1.7 Partes e
procuradores. 1.8 Audiência. 1.9 Conciliação. 1.10 Instrução e julgam ento. 1.11 Justiça gratuita. 2 Provas
no processo do trabalho. 3 Recursos no processo do trabalho. 3.1 Disposições gerais. 3.1.1 Efeitos
suspensivo e devolutivo. 3.1.2 Recursos no processo de cognição. 3.1.3 Recursos no processo de execução.
4 Processos de execução. 4.1 Liquidação. 4.2 M odalidades da execução. 4.3 Embargos do executado im pugnação do exequente. 5 Jurisprudência do tribunal superior do trabalho. 5.1 Súmulas e orientações
jurisprudenciais. 6 Prescrição e decadência no processo do trabalho. 7 Com petência da ju stiça do trabalho.
8 Rito sumaríssim o no dissídio individual. 9 Comissão prévia de conciliação nos dissídios individuais. 10
Ação rescisória no processo do trabalho. 11 M andado de segurança. 11.1 Cabim ento no processo do
trabalho. 12 Dissídios coletivos. 13 Jurisprudência dos tribunais superiores.
NOÇÕES DE DIREITO PENA L E DE DIREITO PROCESSUA L PENAL: 1 Princípios básicos. 2
Aplicação da lei penal. 2.1 A lei penal no tem po e no espaço. 2.2 Tempo e lugar do crime. 2.3
Territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. 3 O fato típico e seus elementos. 3.1 Crime consumado
e tentado. 3.2 Ilicitude e causas de exclusão. 3.3 Excesso punível. 4 Crimes contra a fé pública. 5 Crimes
contra a Administração Pública. 6 Lei n° 12.850/2013 e suas alterações (crime organizado). 7 Lei n°
9.605/1998 e suas alterações (crimes contra o m eio am biente) 7 Processo Penal Brasileiro. Aplicação da lei
processual no tem po, no espaço e em relação às pessoas. 7.1 Disposições preliminares do Código de
Processo Penal. 8 Fase Pré-Processual: inquérito policial. 9 Prova. 10 Prisão, medidas cautelares e
liberdade provisória. 11 Entendim ento dos tribunais superiores acerca dos institutos de direito processual
penal.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO: 1 Seguridade social. 1.1 Conceito, origem e evolução legislativa no Brasil,
organização e princípios. 2 Custeio da seguridade social. 2.1 Receitas, contribuições sociais, saláriodecontribuição. 3 Regim e geral de previdência social. 3.1 Segurados e dependentes. 3.2 Filiação e inscrição.
3.3 Carência. 3.4 Espécies de benefícios e prestações, disposições gerais e específicas. 3.5 Salário de
benefício. 3.6 Renda m ensal inicial. 3.7 Reajustam ento e revisão. 3.8 Prescrição e decadência. 3.9
Acum ulação de benefícios. 3.10 Justificação. 3.11 Ações judiciais em m atéria previdenciária. 3.12
Acidente de trabalho. 4 Regime próprio de previdência dos servidores públicos. 5 Contagem recíproca de
tem po de contribuição e com pensação financeira. 6 Previdência complementar. 7 Jurisprudência dos
tribunais superiores.
DIREITO URBANÍSTICO: 1 Constituição Federal. 1.1 Ordenam ento Territorial. 1.2 Competências
Urbanísticas. 1.3 Norm as gerais. 1.4 M unicípio. 1.5 Política Urbana. Plano diretor. Função social da
propriedade urbana. 1.6 Regiões M etropolitanas. Aglom erados Urbanos. 2 Direito Urbanístico. Direito à
Cidade. 2.1 Autonom ia científica. 2.2 Princípios. 2.3 Direito de construir e Direito de Propriedade. 2.4
Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. 2.5 Poder de polícia
urbanístico. 2.6 Ordenação. Uso e ocupação solo urbano. 2.7 Licenças urbanísticas. 2.8 Responsabilidade
administrativa. Infrações e Sanções administrativas. 2.9 Responsabilidade civil e penal. 3 Direito à
moradia. 3.1 Regularização Fundiária de Interesse Social. Lei n° 11.977/2009 e suas alterações; Lei n°
12.424/2011; M edida Provisória n° 2.220/2001 e suas alterações. 3.2 Direito registral imobiliário. 4
Parcelam ento do solo urbano. 4.1 Lei n° 6.766/1979 e suas alterações. 4.2 Regularização fundiária
urbanística. 4.3 Á rea de Preservação Perm anente (APP) urbana. 5 Estatuto da Cidade. 5.1 N orm a geral. 5.2
Objetivos. 5.3 Diretrizes. 5.4 Instrumentos. 5.5 Gestão Dem ocrática das Cidades. 5.6 Norm as gerais para
a elaboração do Plano Diretor. 5.7 D isposições Gerais. 6 Concessão urbanística. 6.1 Conceito. 6.2 Natureza
jurídica. 6.3 Disciplina. 7 Desapropriação. 7.1 Conceito. 7.2 Aplicações. 7.3 Justa indenização. 7.4
Recuperação das m ais-valias urbanísticas. 7.5 Processo. Procedimento. Judicial e administrativo. 8
Proteção do Patrimônio Cultural. 8.1 Instrum entos de tutela de bens culturais m ateriais e imateriais. 8.2
Competências. 8.3 Tombamento. 8.4 Registro. 8.5 Desenvolvim ento urbano e proteção do patrimônio
cultural. 8.6 Função social da propriedade pública. 9 Tutela da Ordem Jurídico- Urbanística. 9.1 Ação civil
pública. 9.2 Ação popular. 9.3 Ações reais. 9.4 Ações possessórias. 9.5 M ecanism os extrajudiciais de
conflito. 9.6 Termo de Compromisso. 9.7 Termo de Ajustamento de Conduta. 9.8 Audiências públicas. 10
Jurisprudência dos tribunais superiores.
CARGO 8: ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE: ECONOM IA
ECONOM IA: 1 M icroeconom ia. 1.1 Conceitos fundam entais. 1.1.1 Formas de organização da atividade
econômica, o papel dos preços, custo de oportunidade, fator de produção e fronteiras das possibilidades de
produção. 1.2 Determ inação das curvas de procura. 1.2.1 Curvas de indiferença. 1.2.2 Equilíbrio do
consumidor. 1.2.3 Efeitos preço, renda e substituição. 1.2.4 Elasticidade da procura. 1.2.5 Fatores de
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Hidrodinâmica. 8.1 Conceitos fundam entais. 8.2 Estática dos fluidos. 8.3 Cinem ática dos fluidos. 8.4
produção. 1.2.6 Produtividade m édia e marginal. 1.2.7 Lei dos rendimentos decrescentes e rendim entos de
Introdução à dinâm ica dos fluidos. 8.5 Escoam ento sem viscosidade, incom pressível e unidirecional. 8.6
escala. 1.2.8 Custos de produção no curto e longo prazos. 1.2.9 Custos totais, m édios e marginais, fixos e
Escoam ento sem viscosidade e incompressível: plano e tridim ensional. 8.7 Análise dim ensional e
variáveis. 1.3 Teoria do consumidor, utilidades cardinal e ordinal, restrição orçamentária, equilíbrio do
semelhança. 8.8 Escoamento viscoso incompressível. 8.9 Teoria da cam ada limite. 8.10 Escoam ento com
consum idor e funções dem anda, curvas de Engel, dem anda de m ercado, teoria da produção, isoquantas e
superfície livre. 8.11 Estruturas oceânicas grandes ou esbeltas atuadas por ondas, correnteza e força do
curvas de isocusto, funções de produção e suas propriedades, curvas de produto e produtividade, curvas de
vento. 8.12 Noções de VIV (Vortex Induced Vibration). 8.13 Teoria do perfil. 8.14 Teoria de asa. 8.15
custo, equilíbrio da firma, equilíbrio de curto e de longo prazos. 1.3.1 Econom ia do bemestar. 1.3.2 Ótimo
Resistência ao avanço. 8.16 Propulsores. 9 Análise das estruturas oceânicas. 9.1 Função dos elementos
de Pareto. 1.4 Estruturas de mercado. 1.4.1 Concorrência perfeita, concorrência imperfeita, monopólio,
estruturais. 9.2 Cálculo de cargas em estruturas flutuantes. 9.3 Propriedades relevantes de materiais
oligopólio. 1.4.2 Outras estruturas de mercado. 1.4.3 Dinâm ica de determinação de preços e margem de
estruturais. 9.4 Resistência longitudinal de navios. 9.5 Cálculo do m ódulo de seção. 9.6 Padrões de
lucro. 1.4.4 Padrão de concorrência. 1.4.5 Análise de competitividade. 1.4.6 Análise de indústrias e da
resistência. 9.7 Mecânica estrutural de estruturas flutuantes. 9.8 Vibração de estruturas oceânicas. 10
concorrência. 1.4.7 Vantagens competitivas. 1.4.8 Cadeias e redes produtivas. 1.4.9 Com petitividade e
Noções de transporte m arítim o e logística. 11 Gestão de obra de engenharia (Orcafascio). 12 Gestão de
estratégia empresarial. 2 Macroeconomia. 2.1 Principais agregados macroeconôm icos. 2.2 Identidades
projetos (MS Project). 13 Builder.
m acroeconôm icas básicas. 2.3 Sistem a de contas nacionais. 2.4 Contas nacionais no Brasil. 2.5 Conceitos
CARGO 11: ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE: ENGENHARIA
de déficit e dívida pública. 2.6 Balanço de pagamentos. 2.7 Papel do governo na economia. 2.7.1
DE PRODUÇÃO
Estabilização, crescim ento e redistribuição. 2.8 A teoria keynesiana. 2.9 Oferta e dem anda agregadas. 2.10
ENGENHA RIA DE PRODUÇÃO: 1 Gestão da produção. 1.1 Gestão de sistemas de produção. 1.2
Agregados monetários. 2.10.1 As contas do sistem a monetário. 2.11 Modelo ISLM. 2.12 Políticas fiscal e
Planejam ento e controle da produção. 1.3 Gestão de processos produtivo. 1.3.1 Análise, padronização e
monetária. 2.13 Relações entre inflação, juros e o resultado fiscal. 2.14 Relações entre o nível de atividade
m elhoria de processos. 1.3.2 Gestão de processos produtivos discretos 1.3.3 Gestão de processos
e o mercado de trabalho. 2.14.1 Salários, inflação e desemprego. 2.15 Comércio exterior. 2.15.1 Câmbio,
produtivos contínuos. 1.3.4 Gestão da autom atização de equipamentos e processos 1.3.5 Planejam ento de
tarifas, subsídios, cotas. 2.16 Blocos econôm icos, acordos internacionais e retaliações. 2.17 Globalização e
processos produtivos. 1.4 Gerência de projetos. 2 Gestão da qualidade. 2.1 Conceitos básicos do modelo
organismos multilaterais. 2.18 Fluxos financeiros internacionais e mercados de capitais. 3 Econom ia do
de Gestão baseado na Qualidade Total (GQT). 2.2 Controle estatístico da qualidade. 2.3 Norm alização e
setor público. 3.1 O Estado e as funções econôm icas governamentais. 3.2 As necessidades públicas e as
certificação da conformidade. 2.4 Organização m etrológica para a qualidade. 2.5 Confiabilidade de
form as de atuação dos governos. 3.3 Estado regulador e produtor. 3.4 Políticas fiscal e monetária. 3.4.1
equipam entos, m áquinas e produtos. 2.6 Qualidade de serviços. 3 Gestão econômica. 3.1 Engenharia
Outras políticas econômicas. 3.5 Evolução da participação do setor público na atividade econômica. 3.6
econômica. 3.2 Gestão de custos. 3.3 Gestão financeira de projetos. 3.4 Gestão de investimentos. 4 Gestão
Contabilidade fiscal. 3.6.1 NFSP. 3.6.2 Resultados nom inal, operacional e primário. 3.6.3 D ívida pública.
do produto. 4.1 Pesquisa de mercado. 4.2 Planejam ento do produto. 4.3 M etodologia de projeto do
3.7 Sustentabilidade do endividamento público. 3.8 Financiam ento do déficit público a partir dos anos 80
produto. 4.4 Engenharia de produto. 4.5 M arketing do produto. 5 Gestão estratégica e organizacional. 5.1
do século XX. 3.9 Inflação e crescimento. 4 Econom ia brasileira. 4.1 Aspectos gerais do comportam ento
Avaliação de mercado. 5.2 Planejam ento estratégico. 5.2.1 Análise estrutural de indústrias. 5.2.2
recente da econom ia brasileira e das políticas econômicas adotadas pelos últim os governos. 4.2 Mudanças
Estratégias genéricas. 5.2.3 C adeia de valor. 5.2.4 Com petências centrais. 5.2.5 Visão baseada em recursos.
estruturais da econom ia brasileira a partir da aceleração dos processos de industrialização e urbanização.
5.3 Estratégias de produção. 5.4 Empreendedorism o. 5.5 Organização industrial. 5.6 Estratégia de
4.3 Os planos de desenvolvimento m ais importantes desde a segunda m etade do século XX. 4.4 Principais
Marketing. 5.7 Redes de em presas e gestão da cadeia produtiva. 5.8 Engenharia de processos de negócio.
características e os resultados dos planos de estabilização a partir da década de 80 do século XX. 4.5
Indicadores do desenvolvimento econômico e social brasileiro contemporâneo. 4.6 Desigualdades pessoais
5.9 Sistemas integrados de gestão (ERP). 5.10 Gestão de resultados (incluindo Balanced Scorecard). 6
Gestão do conhecim ento organizacional. 6.1 Gestão da inovação. 6.2 Gestão da tecnologia. 6.3 Gestão da
e espaciais de renda e de riqueza. 4.7 Perfil dem ográfico brasileiro. 4.8 Estrutura tributária brasileira. 4.9
Inform ação de Produção. 6.3.1 Sistemas de inform ações de gestão. 6.3.2 Sistemas de apoio à decisão. 6.3.3
O mercado de trabalho e as condições de emprego e renda. 4.10 Estrutura orçam entária e a evolução do
Benchmarking. 7 Gestão ambiental. 7.1 Gestão de recursos naturais. 7.2 Gestão energética. 7.3 Gestão de
déficit e da dívida pública brasileira. 4.11 A previdência social e suas perspectivas. 4.12 Câmbio, reservas
e relações comerciais e financeiras do Brasil com o resto do mundo.
resíduos industriais.
CARGO 9: ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE: ENGENHARIA
CARGO 12: ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE: ENGENHARIA
DE SEGURANÇA DO TRABALHO
A M B I E N TA L
ENGENHA RIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO: 1 Adm inistração e legislação aplicada. 1.1
ENG EN HA RIA AMBIENTAL: 1 Geoprocessamento e sensoriamento remoto. 1.1 Conceitos básicos de
Constituição da Federal de 1988. 1.2 Consolidação das leis do trabalho (CLT). 1.2.1 D ecreto-Lei n°
Sistemas de Inform ação Geográfica (SIG). 1.2 Sistemas de coordenadas e georreferenciamento. 1.3
5.452/1943 e suas alterações e Lei n° 6.514/1977. 1.3 Norm as Regulamentadoras (NR) do M inistério do
Sistemas de im ageamento. 1.3.1 Principais sistemas sensores, conceitos de pixel, resolução espacial,
Trabalho. 1.4 Portaria n° 3.214/1978. 1.5 Lei n° 8.213/1991 e suas alterações. 1.6 M inistério do Trabalho
tem poral e radiom étrica. 1.4 Imagens de radar, m ultiespectrais e m ultitemporais. 1.5 Aplicações de
e unidades descentralizadas. 1.7 Decreto n° 7.410/1985 e Decreto n° 92.530/1986. 1.8 Portaria n°
sensoriam ento rem oto no planejamento, m onitoram ento e controle dos recursos naturais e das atividades
3.275/1989. 1.9 Decretos, leis, portarias e legislação trabalhista específica. 1.10 Norm as da ABNT. 1.11
antrópicas. 2 Ecologia geral e aplicada. 2.1 Ecossistemas brasileiros. 2.2 Cadeia alimentar. 2.3 Sucessões
Ética profissional. 1.12 Política de saúde e segurança nas empresas. 1.13 Organização Internacional do
ecológicas. 3 Recursos hídricos. 3.1 Noções de m eteorologia e climatologia. 3.2 Noções de hidrologia.
Trabalho (OIT). 2 Saúde e segurança no trabalho. 2.1. Saúde e segurança. 2.1.1 Conceitos. 2.2 Órgãos e
3.2.1 Ciclo hidrológico, balanço hídrico, bacias hidrográficas, transporte de sedimentos. 3.3 Noções de
cam panhas de segurança. 2.3 Seguro de acidentes do trabalho. 2.4 Perícia judicial. 2.5 Acidente de
hidráulica. 4 Controle de poluição ambiental. 4.1 Q ualidade da água. 4.2 Poluição hídrica. 4.3 Tecnologias
de tratam ento de água. 4.4
Tecnologias de tratamento de efluentes sanitários. 4.5 Poluentes atmosféricos.trabalho. 2.5.1 Conceitos, causas e consequências. 2.6 Com unicação, registro e análise de acidentes. 2.7
Cadastro, custos e estatísticas de acidentes. 2.8 Inspeção de segurança. 2.9 Espaços confinados. 3 Higiene
4.6 Tecnologias de tratam ento de resíduos sólidos. 5Saneamento ambiental. 5.1 Sistem a de abastecim ento
no trabalho. 3.1 Conceito e aplicação. 3.2 Riscos ambientais. 3.2.1 Físicos, químicos e biológicos. 3.3
de água. 5.2 Rede de esgotamento sanitário. 5.3 Gerenciam ento de resíduos sólidos. 5.3.1
Avaliação e controle de agentes ambientais. 3.4 Aerodispersóides. 3.5 Lim ites de tolerância. 3.6
Acondicionam ento, coleta, transporte, tratam ento e destinação final. 5.4 Drenagem urbana (m icro e macro).
Insalubridade. 3.7 Periculosidade. 3.8 Técnicas de uso de equipamentos de medição. 4 Noções de
6 Planejam ento e gestão ambiental. 6.1 Avaliação de impactos ambientais. 6.2 Riscos ambientais. 6.3
ventilação industrial. 4.1 Tipos. 4.2 Finalidades. 4.3 Ventilação e poluentes. 4.4 Qualidade de ar interior.
Valoração de danos ambientais. 6.4 Sistem a Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 7 Meio
5 M edicina do trabalho. 5.1 Doenças ocupacionais. 5.1.1 Doenças do trabalho e doenças profissionais. 5.2
ambiente e saúde. 7.1 Noções de saúde pública. 7.2 Noções de epidemiologia. 7.3 Saúde ocupacional. 8
Agentes causadores e prevenção de doenças. 5.3 Program a de Controle Médico de Saúde Ocupacional
Planejam ento territorial. 8.1 Instrumentos de controle do uso e ocupação do solo. 8.2 Estatuto das Cidades.
(PCMSO). 5.4. Noções de doenças transm issíveis. 5.5 Toxicologia e epidemiologia. 5.6 Primeiros socorros.
8.3 Planos diretores de ordenamento do território. 9 D efesa civil. 9.1 Sistem a Nacional de D efesa Civil. 9.2
5.7 Noções de biossegurança. 6 Equipamentos de proteção. 6.1 Equipamentos de Proteção Individual
Gerenciam ento de desastres, ameaças e riscos. 9.3 Política de com bate a calamidades. 10 Legislação. 10.1
(EPI). 6.2 Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). 6.3 Direitos e deveres dos empregadores e dos
Lei n° 9.605/1998 e alterações e Decreto n° 6.514/2008 (Lei dos Crimes Ambientais). 10.2 Lei n°
em pregados. 7 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). 7.1 Objetivos e atribuições. 7.2
12.651/2012 e alterações. 10.3 Lei n° 9.795/1999 e Decreto n° 4.281/2002 (Educação Ambiental). 10.4 Lei
Constituição, treinam ento e funcionam ento. 7.3 Processo eleitoral e dimensionamento. 7.4 M apeamento de
n° 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos
Sólidos). 10.5 Lei n° 11.105/2005 (organismos
riscos ambientais. 7.5 NR-5. 8 Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em M edicina do
geneticam ente modificados). 10.6 Lei n° 7.802/1989 e alterações (Lei de Agrotóxicos). 10.7 Lei n°
Trabalho (SESMT). 8.1 Dim ensionamento e atribuições. 8.2 Funcionam ento do SESM T nas empresas. 8.3
9.433/1997 e alterações (Política Nacional de Recursos Hídricos). 10.8 Lei n° 6.938/1981 e alterações
NR-4. 9 Ergonomia. 9.1 Conceito e classificação. 9.2 A plicabilidade da ergonomia. 9.3 Influência da
(Política Nacional do Meio Ambiente). 10.9 Lei n° 9.985/2000 e alterações (Sistem a Nacional de Unidades
ergonom ia na iluminação, nas cores, no clim a e no ambiente de trabalho. 9.4 Espaços de trabalho. 9.5
de Conservação da Natureza). 10.10 Decretos n° 875/1993 e n° 4.581/2003 (Convenção de Basiléia). 10.11
Sistemas de controle. 9.6 Atividades m usculares. 9.7 Ergonom ia e prevenção de acidentes. 9.8 Transporte,
Decreto n° 5.472/2005 (Convenção de Estocolmo). 10.12 Decreto n° 5.360/2005 (Convenção de Roterdã).
arm azenam ento, m ovim entação e m anuseio de materiais. 9.9 NR-17. 10 Meio ambiente e saneamento. 10.1
10.13 Decreto n° 5.445/2005 (Protocolo de Quioto). 10.14 Decreto n° 2.699/1998 (Protocolo de Montreal).
Conceitos de m eio ambiente e saneam ento do meio. 10.2 Preservação do m eio ambiente e degradação
10.15 Lei n° 9.966/2000 e Decreto n° 4.136/2002 (lançamento de óleo e outras substâncias nocivas). 10.16
ambiental. 10.3 Resíduos industriais. 11 Tecnologia de prevenção no com bate a sinistros. 11.1 Propriedades
Lei n° 8.723/1993 e alterações (emissão de poluentes por veículos automotores). 10.17 Resoluções do
físico-quím icas do fogo. 11.2 Classificação e causas de incêndios. 11.3 Métodos de extinção. 11.4
CO N A M A atinentes ao tem a gestão, proteção e controle da qualidade ambiental: n° 1/1986 e alterações;
Equipamentos de detecção e combate a incêndios. 11.5 Agentes e aparelhos extintores. 11.6 Brigadas de
n° 18/1986 e alterações; n° 5/1989 e alterações; n° 2/1990; n° 2/1991; n° 6/1991; n° 5/1993 e alterações; n°
incêndios e planos de emergência. 11.7 NR-23. 11.8. NR-26. 12 Noções de psicologia do trabalho. 12.1
24/1994; n° 23/1996 e alterações; n° 237/1997; n° 267/2000 e alterações; n° 275/2001; n° 302/2002; n°
Comportamentos. 12.2 Necessidades básicas. 12.3 Relacionam ento humano. 13 Prevenção e controle de
303/2002; n° 307/2002 e alterações; n° 313/2002; n° 316/2002 e suas alterações; n° 357/2005 e alterações;
perdas. 13.1 Conceitos gerais. 13.2 Estudo e análises de riscos. 13.3 Técnicas de análise. 13.4 Program a
n° 358/2005; n° 362/2005 e suas alterações; n° 369/2006; n° 371/2006; n° 375/2006 e suas alterações; n°
de prevenção e controle de perdas em empresas. 13.5 Controle de acidentes com danos à propriedade. 13.6
377/2006; n° 380/2006; n° 396/2008; n° 401/2008 e alterações; n° 403/2008; n° 404/2008; n° 410/2009; n°
Elementos básicos para um program a de segurança. 13.7 Sistem a de registro e investigação de acidentes.
412/2009; n° 413/2009; n° 414/2009; n° 415/2009 e alterações; n° 416/2009; n° 418/2009 e alterações; n°
13.8 Controle e identificação das causas dos acidentes. 13.9 Responsabilidade civil e criminal. 13.10
420/2009; n° 422/2010; n° 424/2010; n° 2/2012. 11 N BR ISO n° 14001:2015 (sistemas de gestão ambiental:
Controle de perdas e perícias trabalhistas. 14 Prevenção e controle de riscos em máquinas, equipamentos
requisitos e norm as para uso). 11.1 N B R ISO n° 14004:2018 (sistemas de gestão ambiental: diretrizes e
e instalações. 14.1 M ovimentação de materiais. 14.2 Máquinas e equipamentos. 14.3 Segurança em
princípios gerais de uso). 11.2 N BR ISO n° 19011:2018 (diretrizes para auditoria de sistem a de gestão).
instalações e serviços em eletricidade. 15 Gestão de segurança e saúde do trabalho. 15.1 Program a de
CARGO 10: ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE: ENGENHARIA
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). 15.2 BS-8800 (gerenciam ento de segurança e saúde
CIVIL
ocupacional). 15.3 OHSAS 18.001 (serviços de avaliação de saúde e segurança ocupacional). 15.4
ENG ENH A RIA CIVIL: 1 Planejamento de projetos e obras: program ação e controle. 1.1 Viabilidade,
Convenções da OIT: n° 148 (meio ambiente de trabalho); n° 155 (segurança e saúde dos trabalhadores); n°
planejam ento e controle das construções: técnico, físico-financeiro e econômico. 1.2 Segurança e higiene
161 (serviços de saúde no trabalho); n° 170 (segurança n a utilização de produtos químicos).
do trabalho. 1.3 Fiscalização de obras. 2 Projeto e execução de edificações. 2.1 Terraplenagem e locação
CARGO 13: ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE: ENGENHARIA
da obra. 2.2 Fundações. 2.3 Escavações. 2.4 Contenção de taludes e escoramentos. 2.5 Estruturas
ELÉTRICA
m etálicas, de m adeira e de concreto; form as; armação; alvenaria estrutural; estruturas pré-fabricadas. 2.6
ENGENHA RIA ELÉTRICA: 1 Circuitos elétricos lineares. 1.1 Elementos de circuitos. 1.2 Leis de
Instalações prediais: instalações elétricas; instalações hidráulicas; instalações de esgoto; instalações de
Kirchhoff. 1.3 M étodos de análise nodal e das malhas. 1.4 Análise de circuitos em CC e em CA (regime
telefone e instalações especiais (proteção e vigilância, gás, ar comprimido, vácuo e água quente). 2.7
N oções de projeto assistido por com putador (AutoCAD). 3 H idráulica e saneam ento básico. 3.1 Redes de
permanente). 1.5 Princípio da superposição e equivalentes de Thévenin e de Norton. 1.6 Solução de
circuitos no domínio do tempo e da frequência. 1.7 Quadripolos. 2 Eletrom agnetismo. 2.1 Princípios
água e esgoto. 3.2 Tratam ento de água e esgoto. 3.3 H idráulica aplicada e hidrologia. 4 Materiais de
gerais. 2.2 Campos eletrostático, m agnetostático e eletrom agnetostático. 2.3 Campos elétricos em meio
construção civil: aglomerantes e agregados. 5 Noções de legislação ambiental. 5.1 Resolução CONAM A
material: propriedades, condições de fronteira em m eios diferentes. 2.4 Forças devido aos campos
n° 237/1997: licenciam ento ambiental (licença prévia, licença de instalação, licença de operação). 5.2
m agnéticos e m om entos magnéticos. 2.5 Ondas TEM. 2.6 Reflexão e refração de ondas planas. 3
Resolução CON AM A n° 001/1986 e suas alterações: estudo de impacto am biental e relatório de impacto
Eletrônica analógica, digital e de potência. 3.1 Circuitos analógicos e dispositivos eletrônicos. 3.2 Famílias
ambiental. 6 N oções de engenharia portuária. 6.1 Estrutura de atracação. 6.2 Acesso marítimo. 6.3
de circuitos lógicos. 3.3 Sistemas digitais. 3.4 Conversores CC-CC, CC-CA, CA -CC e CA-CA. 3.5
M anuseio de carga. 6.4 Armazenagem: armazéns, silos, pátios etc. 6.5 Acessos terrestres. 6.6 Perfis de
Conversão analógica-digital e digital-analógica. 4 Princípios de com unicações. 4.1 Com unicações
em barcações: tipos, tamanhos etc. 6.7 Drenagem. 6.8 Pavim entação de pátios de estocagem. 7 Arquitetura
analógicas e digitais. 4.2 Comutação analógica e digital. 5 M icrocomputadores. 5.1 Principais
naval. 7.1 Projeto da geom etria do casco. 7.2 Cálculos hidrostáticos. 7.3 Tratamento m atemático da forma.
componentes. 5.2 Organização. 5.3 Sistemas operacionais. 6 Teoria de controle. 6.1 Análise e síntese de
7.4 Equilíbrio de corpos flutuantes. 7.5 Borda livre. 7.6 Arqueação. 7.7 Docagem. 7.8 Encalhe e
sistemas lineares escalares, contínuos e discretos, nos domínios do tem po e da frequência. 6.2 Métodos de
lançam ento de embarcações. 7.9 Estabilidade estática de corpos flutuantes. 7.10 Estabilidade transversal a
análise de estabilidade. 6.3 Representação de sistem as lineares por variáveis de estado. 6.4 N oções de
pequenos e grandes ângulos de inclinação. 7.11 Solicitações externas à inclinação. 7.12 Teste de inclinação.
processam ento de sinais. 7 Princípios de ciências dos materiais. 7.1 Características e propriedades dos
7.13 Avaria e subdivisão. 7.14 Métodos de avaliação de avarias. 7.15 Tipos de avarias. 7.16 Estabilidade
m ateriais condutores, isolantes, e magnéticos. 7.2 Polarização em dielétricos. 7.3 M agnetização em
em avaria. 7.17 Efeito de superfície livre 7.18 Norm as, regulamentos e critérios de estabilidade. 8
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CARGO 14: ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE: ENGENHARIA
M ECÂN ICA
ENG ENH A RIA MECÂNICA: 1 M ecânica dos Sólidos. 1.1 Estática e Dinâm ica dos Corpos Rígidos. 1.2
D inâm ica das Máquinas. 1.3 M ecanismos. 1.4 M ecânica dos materiais. 2 m ecânica dos fluidos. 2.1
Hidrostática. 2.2 Hidrodinâmica. 3 Termociências. 3.1 Termodinâmica. 4 M ateriais e processos de
fabricação. 4.1 M ateriais de construção mecânica. 4.2 Metrologia. 4.3 Instrumentação. 4.4 Processos de
fabricação. 5 Sistemas Mecânicos. 5.1 M etodologia de projeto e dim ensionam ento de componentes de
m áquinas, fator de segurança e confiabilidade. 5.2 Funcionamento e dim ensionam ento dos principais
elem entos de máquinas: engrenagens, eixos e árvores, mancais de escorregamento e de rolamento, junções
parafusadas, rebitadas e soldadas, molas mecânicas, freios e embreagens, transm issões por cabos, correias
e correntes. 5.3 Operação e projeto de máquinas de elevação e transporte: elevadores, m onta-cargas,
plataform as, escadas e esteiras rolantes, equipamentos específicos para portadores de necessidades
especiais. 6 Sistemas fluidom ecânicos. 6.1 M áquinas de fluxo. 6.2 Sistemas hidráulicos e pneum áticos. 7
Sistemas term omecânicos. 7.1 Turbinas a vapor: elementos construtivos, classificação, tipos e
características, ciclos de funcionamento, equações fundamentais, perdas, potências e rendimentos. 7.2
Motores de com bustão interna. 7.3 Compressores. 7.4 Sistemas de refrigeração. 7.5 Ventilação e Arcondicionado. 8 M anutenção. 8.1 Conceitos básicos da m anutenção, gestão estratégica da manutenção.
Terotecnologia. 8.2 Tipos de manutenção: corretiva, preventiva, preditiva, detectiva. 8.3 Engenharia de
m anutenção. Formas de organização dos serviços de m anutenção nas empresas. Controle da manutenção.
M anutenibilidade e disponibilidade. 8.4 RCM - m anutenção centrada na confiabilidade: confiabilidade,
conceitos de função, falha, falha funcional e modo de falha, a curva da banheira, FM EA - análise de
m odos de falhas, RCFA - análise das causas raízes de falha. 8.5 M étodos de manutenção: o program a 5
S, TPM - m anutenção produtiva total, polivalência ou m ultiespecialização. 8.6 Qualidade total na
m anutenção: conceitos, critérios de desempenho, Norm as ISO série 9000. 8.7 Proteção ao meio ambiente,
proteção contra incêndio e explosões, legislação e norm as técnicas - NR's, ergonomia. 9 Noções de projeto
assistido por com putador (AutoCAD). 10 Gestão de projetos (MS Project).
CARGO 15: ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE: ENGENHARIA
QU ÍM ICA
ENG ENH A RIA QUÍMICA: 1 Físico-química. 1.1 Term odinâmica química. 1.1.1 Equações de estado,
desvios da idealidade. 1.1.2 Prim eira Lei da Termodinâmica. 1.1.3 Termoquímica. 1.1.3.1 Combustão:
estequiometria, cinética e m ecanism os de combustão. 1.1.3.2 Balanços de energia e de m assa na
combustão. 1.1.3.3 Poder calorífico de combustíveis. 1.1.4 Segunda Lei da Termodinâmica. 1.1.5 Terceira
Lei da Termodinâmica: potencial químico e equilíbrio químico. 1.2 Equilíbrio entre fases. 1.3 Cinética
química: velocidade de reação e sua relação com a concentração de reagentes, tem po e temperatura. 1.3.1
Energia de ativação. 1.3.2 Catálise. 1.3.3 M ecanismos de reação. 1.4 Eletroquímica: células galvânicas e
eletrolíticas. 1.4.1 Corrosão eletroquímica. 1.5 Com portam ento físico dos gases. 1.5.1 Lei dos Gases
Ideais. 1.5.2 Volumes de gases envolvidos em reações. 1.5.3 Lei de Dalton. 1.5.4 Gases reais. 1.5.5 Teoria
cinética dos gases. 1.6 Equilíbrio quím ico em fases líquida e gasosa. 1.7 Equilíbrio líquido-vapor e
diagram as de fase. 2 Fundamentos e aplicações da engenharia química. 2.1 Reatores químicos. 2.2
Cinética das reações químicas. 2.3 Classificação dos reatores e princípios de cálculos dos reatores ideais.
2.4 Balanços m ateriais e energéticos. 2.5 Associações de reatores em série e paralelo. 3 Operações
unitárias da indústria química. 4 Transporte de fluidos compressíveis: equações fundam entais de balanço
de energia e massa. 5 Cálculos de perda de carga, distribuída e localizada. 6 Bombas: tipos de bombas.
6.1 Curvas das bombas. 6.2 Curvas dos sistem as de bombeam ento. 6.3 Escolha das bombas. 7 M edidores
de vazão: m anôm etros, venturi, rotâmetros. 8 Caracterização de partículas sólidas: análise granulométrica,
peneiram ento. 9 Filtração. 9.1 Equações fundam entais para obtenção de tortas incompressíveis. 9.2
Determ inação dos parâm etros de filtração. 9.3 Filtração a pressão constante, a vazão constante e a pressão
e vazão variáveis. 9.4 Sedimentação e centrifugação: equações fundamentais para suspensões diluídas. 10
Transporte de calor. 10.1 Mecanismos, leis básicas e coeficientes de troca de calor. 10.2 Equações
fundam entais. 10.3 Trocadores de calor: tipos e dimensionamento. 11 Evaporadores: simples e múltiplos
efeitos. 12 Psicrometria: relações psicrom étricas ar-vapor de água. 12.1 Equações fundam entais. 13
Difusão m ássica. 13.1 Lei de Fick. 13.2 Coeficiente de difusão. 14 Destilação: equilíbrio líquido-vapor,
diagram as de equilíbrio, separação por flash. 15 Balanços materiais e energéticos (com e sem reações
quím icas) e suas aplicações aos processos químicos. 16 Fluxogram a de processos. 17 Produtos químicos
fundam entais: m atérias-prim as e utilidades para a obtenção de alguns produtos químicos orgânicos e
inorgânicos - ácido nítrico, ácido sulfúrico, cloro, hidróxido de sódio, eteno, acetileno, polímeros. 18
Águas industriais e potáveis: tratam entos para rem oção de cor, turvação, dureza, íons metálicos. 19
M ateriais para a indústria química: tipos, seleção e corrosão. 20 Instrum entação e controle de processos:
seleção de instrumentos de m edidas. 20.1 Tipos de controladores. 20.2 Exem plos de controle em alguns
equipam entos de processo.
CARGO 16: ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE:
GEO GRAFIA
GEOGRAFIA: 1 Cartografia. 1.1 Histórico e propósitos da cartografia. 1.2 Projeções cartográficas. 1.3
Escala, aplicações e seus tipos de representação. 1.4 Sistemas de coordenadas. 1.5 Mapeamento
sistem ático brasileiro. 1.6 Projeção universal transversa de mercator. 1.7 Conteúdo e sim bologia de cartas
topográficas. 1.8 Cotas altimétricas e curvas de nível. 1.9 Perfis topográficos. 1.10 Cálculo de
declividades. 1.11 Delimitação de bacias hidrográficas. 1.12 Separação de unidades do relevo. 1.13
M odelos digitais de elevação. 1.14 Hidrografia. 1.15 Toponímia. 1.16 Fundamentos da cartografia
temática. 1.17 Representação gráfica. 1.18 A construção do m apa temático. 1.19 M étodos de representação
(qualitativas, ordenadas, quantitativas e dinâmicas). 2 Geom orfologia 2.1 N atureza e evolução da
geom orfologia no contexto das geociências. 2.2 Sistemas de referencia. 2.3 O relevo terrestre. 2.4
Processos de elaboração, constituição do globo terrestre. 2.5 D eriva continental. 2.6 D inâm ica de crosta.
2.7 M ateriais constituintes da crosta. 2.8 Estudos do quaternário. 2.9 As grandes unidades estruturais do
globo. 2.10 Tipos de relevo. 2.10.1 Relevo em estrutura de bacia sedimentar. 2.10.2 Relevo em estrutura
dobrada. 2.10.3 Relevo em estrutura falhada. 2.10.4 Relevo em estrutura dômica. 2.11 Geom orfologia
fluvial. 2.12 Processos erosivos. 2.13 Pedogênese, m orfogênese e zoogeomorfologia. 2.14 Geom orfologia
em área urbana. 2.15 Geom orfologia aplicada ao planejam ento ambiental. 3 Clim atologia 3.1 Diferença
entre tempo e clima. 3.2 Clim atologia geográfica. 3.3 M ovim entos da terra. 3.4 Composição, estrutura e
com portam ento da atmosfera. 3.5 Radiação solar. 3.5.1 Balanço de energia radiante. 3.6 Calor e
tem peratura. 3.7 Evaporação e evapotranspiração. 3.8 Condensação e form ação de nuvens, nevoeiro,
orvalho e geada. 3.9 Precipitação atmosférica. 3.10 A circulação geral da atm osfera e a definição dos
domínios clim áticos globais. 3.11 Classificações climáticas. 3.12 Clim a urbano. 3.13 Clim a e agricultura.
3.14 Variabilidade e m udança climática. 4 Biogeografia. 4.1 Histórico da biogeografia. 4.2 Estudos
biogeográficos no Brasil. 4.3 Biogeografia e ecologia. 4.4 Ciclos biogeoquím icos do carvão, nitrogênio,
fósforo, oxigênio e água. 4.5 Origem e evolução dos seres vivos. 4.6 Solos. 4.6.1 Definições básicas,

características físicas e químicas. 4.7 Influência dos fatores ambientais na distribuição dos seres vivos. 4.8
Relação entre os seres vivos. 4.9 Biom as terrestres. 4.10 Ambientes lóticos e lênticos. 4.11 Biomas
intertropicais. 4.12 Biomas extratropicais. 4.13 Estabilidade e equilíbrio dos ecossistemas. 4.14 Resiliência
dos ecossistemas. 4.15 Proteção e m anejo de ecossistemas. 4.16 Fragm entação de ecossistemas. 5
Geografia econômica. 5.1 Teoria econômica. 5.2 A economia, o Estado e a sociedade. 5.3 O processo de
produção capitalista. 5.4 Capital e o m odelo capitalism o n a perspectiva histórica e geográfica. 5.5 Divisão
do trabalho e divisão espacial do trabalho. 5.6 A acum ulação capitalista e os monopólios. 5.7 A
concentração e a centralização do capital. 5.8 Teorias do crescim ento econômico. 5.9 Teorias de
localização espacial. 5.10 Blocos internacionais econômicos. 5.11 Globalização. 6 Geografia rural, agrária
e da população. 6.1 Espaço rural. 6.2 Dinâmicas históricas do espaço rural mundial. 6.3 Econom ia do
campo. 6.4 Estrutura fundiária. 6.5 Transform ações no tem po e no espaço rural nacional e regionais. 6.6
M ovimentos sociais no campo. 6.7 Políticas públicas para o campo. 6.8 O agronegócio. 6.9 Tecnologias
para a produção rural. 6.10 Impactos socioam bientais no campo. 7 Geografia regional e urbana. 7.1
Concepções epistemológicas para o conceito de região. 7.2 Regionalizações. 7.3 Políticas públicas e a
região. 7.4 O lugar. 7.5 O espaço geográfico. 7.6 H istória das cidades. 7.7 M odelos econômicos e a cidade.
7.8 O espaço urbano. 7.9 Gestão urbana. 7.10 Redes urbanas. 7.11 Processos de urbanização. 7.12
M etropolização. 7.13 O espaço intra-urbano. 7.14 Os agentes urbanos. 7.15 Legislação urbana. 7.16 Planos
diretores urbanos. 8 Geotecnologias. 8.1 Conceitos e definições. 8.2 Principais com ponentes das
geotecnologias. 8.3 Dados espaciais. 8.4 Dados alfanuméricos. 8.5 Estrutura do sistem a de posicionamento
global e de navegação por satélite. 8.5.1 Segmento espacial. 8.5.2 Segmento de controle. 8.5.3 Segmento
de usuário. 8.5.4 Técnicas de posicionamento. 8.5.5 M étodos de posicionamento. 8.5.6 A rquitetura de
receptores. 8.5.7 Tipos de equipamentos. 8.5.8 Aplicações. 8.5.9 Interface com SIG. 8.6 Sistemas de
informações geográficas. 8.7 Sensoriamento remoto. 8.7.1 Sistemas de im ageamento: conceitos de pixel,
resolução espacial, tem poral e radiom étrica. 8.7.2 Im ageam ento por radar, polarim étricos e
m ultipolarim étricos. 8.7.3 Aplicações de sensoriam ento rem oto n a gestão ambiental. 9 Geografia humana.
10 Noções de geografia política. 11 N oções de planejam ento territorial. 12 N oções de sociologia. 13
Noções de antropologia. 14 Com unidades e m eio ambiente. 15 Populações tradicionais. 16
Desenvolvim ento econôm ico e social. 17 Impactos sociais e econôm icos de grandes em preendim entos. 18
Noções de análise social e econôm ica de projetos. 19 Noções de econom ia ambiental. 20 Educação
ambiental. 21 Pequenas centrais hidrelétricas.
CARGO 17: ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE:
INFORM ÁTICA
FUNDAM ENTOS EM TI: 1 Sistemas operacionais. 2 Redes de computadores.
G O V ERNAN ÇA E GESTÃO DE TI: 1 ISO 38500. 2 COBIT 5. 3 PM BOK 5. 4 Gestão ágil de projetos
com Scrum. 5 Noções gerais sobre DevOps. 6 Arquitetura Corporativa (TOGAF).
PROCESSOS DE NEGÓCIO: 1 Conceitos básicos sobre processos de negócio. 2 Identificação e
delimitação de processos de negócio. 3 Construção e m ensuração de indicadores de processos de negócio.
4 Técnicas de mapeam ento, m odelagem e m elhoria de processos de negócio. 5 M odelagem de processos
em UM L e BPMN.
ENGENHA RIA DE SOFTWARE: 1 Conceitos básicos sobre engenharia de software. 2 Disciplinas de
engenharia de software. 3 Análise de requisitos funcionais e não funcionais. 4 Análise, projeto e
m odelagem orientada a objetos. 4.1 UM L. 5 M odelagem de dados. 5.1 Modelo relacional. 6 Qualidade de
software. 6.1 ISO/IEC 9126. 6.2 M étricas de qualidade de software. 7 Análise de Pontos de Função.
ARQ UITETURA DE SOFTWARE: 1 Arquitetura de aplicações para ambiente web. 2 A rquitetura em
camadas. 3 Noções de arquitetura de microsserviços. 4 Arquiteturas de integração. 4.1 Service-oriented
Architecture (SOA). 4.2 Webservices. 4.3 REST. 5 Dom ain-Driven Design. 6 Design Patterns. 7 Emergent
Design. 8 Tunning. 9 Noções sobre Enterprise Content M anagm ent (ECM). 10 Noções sobre automação
de processos de negócio (BPM). 11 REST.
DESENVOLVIM ENTO DE SOFTWARE: 1 Lógica de program ação. 2 Program ação estruturada e
program ação orientada a objetos. 3 Criptografia. 3.1 Conceitos básicos e aplicações. 3.2 Protocolos
criptográficos. 3.3 Criptografia sim étrica e assimétrica. 3.4 Principais algoritmos. 4 M étricas de qualidade
de código. 5 Clean code. 6 Refactoring. 7 Desenvolvim ento orientado a testes (TDD). 8 Testes
automatizados. 9 Bancos de dados. 9.1 Organização de arquivos e m étodos de acesso. 9.2 Abstração e
m odelo de dados. 9.3 Linguagens de definição e m anipulação de dados. 9.4 SQL. 10 Java. 10.1 Java SE.
10.2 Java EE. 10.3 Frameworks para cam ada de apresentação. 10.3.1 Struts. 10.3.2 JSF. 10.3.3 Richfaces.
10.4 Fram eworks para cam ada de persistência. 10.4.1 JPA. 10.4.2 Hibernate. 11 JBoss Seam. 12 JMS. 13
Spring Framework. 14 JSon. 15 JUnit. 16 Jasper. 17 Programação web. 17.1 HTML5. 17.2 CSS3. 17.3
JavaScript. 17.4 AngularJS. 17.5 XM L. 17.6 Sites responsivos. 18 SOAP UI. 19 XM L. 20 Servidores de
aplicação. 20.1 JBoss Application Server. 20.2 Apache Web Server. 20.3 Tomcat Application Server. 21
Ferram entas de controle de versão. 22 Ferram entas de autom ação de build. 23 Ferram entas de integração
contínua. 24 Desenvolvim ento para plataform a Mobile. 24.1 Plataform a Android.
LÍNGUA INGLESA: 1 Com preensão de textos escritos em língua inglesa e itens gram aticais relevantes
para o entendim ento dos sentidos dos textos.
CARGO 18: ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE:
M ODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS
NOÇÕES DE GESTÃO E AD M INISTRAÇÃO PÚBLICA: 1 Organização do Estado e dos poderes. 2
Administração Pública. 2.1 Princípios e normas referentes à adm inistração direta e indireta. 2.2 Lei n°
8.666/1993 e suas alterações (Licitações e contratos administrativos). 3 Legislação administrativa. 3.1 Lei
Com plem entar n° 840/2011 e suas alterações (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Distrito
Federal, das Autarquias e das Fundações Públicas Distritais). 3.2 Lei n° 9.784/1999 e suas alterações
(Processo Administrativo). 3.3 Lei n° 12.527/2011 (Lei de acesso à informação). 4 Gestão de pessoas no
setor público. 5 Gestão de processos. 5.1 Conceitos da abordagem por processos. 5.2 Técnicas de
m apeam ento, análise e m elhoria de processos.
NOÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL: 1 Direito ambiental e legislação de m eio ambiente. 1.1 Lei n°
9.605/1998 e suas alterações e Decreto n° 6.514/2008 (Lei dos Crimes Ambientais). 1.2 Lei n°
12.651/2012 e suas alterações. 1.3 Lei n° 9.795/1999 e Decreto n° 4.281/2002 (Educação Ambiental). 1.4
Lei n° 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). 1.5 Lei n° 9.433/1997 e suas alterações
(Política Nacional de Recursos Hídricos). 1.6 Lei n° 6.938/1981 e suas alterações (Política N acional do
Meio Ambiente). 1.7 Lei n° 9.985/2000 e suas alterações (Sistem a Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza). 1.8 Lei Distrital n° 5.418/2014 (Política D istrital de Resíduos Sólidos). 2 Licenciam ento
Ambiental: resolução CON AM A n° 237/1997. 3 Avaliação de impacto ambiental. 3.1 Conceito. 3.2
Tipologias. 3.3 Resolução CON AM A 01/1986 e suas alterações. 4 Lei Com plem entar n° 140/2011. 5
Poder de polícia ambiental. 6 Desenvolvim ento sustentável. 7 Sistem a de responsabilidade ambiental. 7.1
Conceito de dano am biental e reparação. 8 Áreas especialm ente protegidas. 9 Impactos ambientais das
políticas públicas.
NOÇÕES DE GESTÃO DE PROJETOS: 1 Elaboração, análise e avaliação de projetos. 2 Principais
características dos m odelos de gestão de projetos. 3 Projetos e suas etapas.
CARGO 19: ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ESPECIALIDADE: SERVIÇO
SOCIAL
SERVIÇO SOCIAL: 1 Fundam entos históricos e teórico-m etodológicos do serviço social. 1.1
Institucionalização do serviço social ao m ovim ento de reconceituação na A m érica Latina, em particular no
Brasil. 1.2 Análise crítica das influências teórico-m etodológicas e as form as de intervenção construídas
pela profissão em seus distintos contextos históricos. 1.3 Redim ensionam ento da profissão ante as
transform ações societárias: condições e relações de trabalho, espaços sócio-ocupacionais, atribuições. 2 O
projeto ético-político do serviço social: construção e desafios. 3 Fundam entos éticos, ética profissional e
legislação específica: lei de regulam entação da profissão, código de ética profissional, diretrizes
curriculares dos cursos de serviço social, resoluções do Conselho Federal de Serviço Social. 4 A dimensão
investigativa, processos de planejam ento e de intervenção profissional. 4.1 Form ulação de projeto de
intervenção profissional: aspectos teóricos e metodológicos. 4.2 Fundam entos, instrum entos e técnicas de
pesquisa social. 4.3 O planejam ento como processo técnico-político: concepção, operacionalização e
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materiais. 8 M áquinas elétricas. 8.1 Princípios de conversão eletrom ecânica de energia. 8.2 Máquinas
síncronas. 8.3 Máquinas de indução. 8.4 M áquinas CC. 8.5 Transformadores. 9 Subestações e
equipam entos elétricos. 9.1 Arranjos típicos, m alhas de terra e sistemas auxiliares. 9.2 Equipamentos de
m anobra em alta tensão. 9.2.1 Chaves e disjuntores. 9.3 Para-raios. 9.4 Transformador de potencial e de
corrente. 9.5 Relés e suas funções nos sistemas de energia. 9.5.1 Princípios e características de operação,
tipos básicos. 10 Circuitos trifásicos e análise de faltas em sistem as de energia elétrica. 10.1 Tipos de
ligação de cargas. 10.2 Tensão, corrente, potência, e fator de potência em circuitos equilibrados e
desequilibrados. 10.3 Representação de sistemas em "por unidade" (pu). 10.4 Com ponentes simétricos e
faltas sim étricas e assimétricas. 11 Instalações elétricas em baixa tensão. 11.1 Projeto de instalações
prediais e industriais. 11.2 A cionam entos elétricos. 11.2.1 Motores elétricos de indução e diagramas de
comando. 11.3 Segurança em instalações elétricas. 12 Fiscalização. 12.1 Acom panhamento da aplicação de
recursos (m edições, em issão de fatura etc.). 12.2 Controle de execução de obras e serviços. 13 Legislações
profissionais pertinentes (sistem a CONFEA-CREA).
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avaliação de planos, program as e projetos. 4.4 Assessoria, consultoria e supervisão em serviço social. 5 A
dim ensão técnico-operativa do serviço social. 5.1 Concepções e debates sobre instrum entos e técnicas. 5.2
Entrevista, visita domiciliar, visita institucional, reunião, m obilização social, trabalho em rede, ação
socioeducativa com indivíduos, grupos e fam ília, abordagens individual e coletiva. 5.3 Estudo social,
perícia social, relatório social, laudo social, parecer social. 5.4 Atuação em equipe m ultiprofissional e
interdisciplinar. 6 Questão social e direitos de cidadania. 6.1 Formas de expressão, enfrentam ento e serviço
social. 7 Política social. 7.1 Fundamentos, história e políticas. 7.2 Seguridade social no Brasil: relação
Estado/sociedade; contexto atual e neoliberalismo. 7.3 Políticas de saúde, de assistência social e de
previdência social e respectivas legislações. 7.4 Políticas sociais setoriais: educação, habitação, trabalho,
políticas urbanas e rurais, m eio am biente e respectivas legislações. 7.5 Políticas e program as sociais
dirigidas aos segmentos: crianças, adolescentes, jovens, idosos, mulheres, homens, afro-descendentes,
indígenas, pessoas com deficiência, pessoas com transtorno m ental, pessoas vítim as de violência,
m oradores de rua, usuários de álcool e outras drogas, portadores de HIV, e respectivas legislações. 7.6
Políticas, diretrizes, ações e desafios na área da família, da criança e do adolescente. 7.6.1 Concepções e
m odalidades de fam ília, estratégias de atendim ento e acompanhamento. 7.6.2 Estatuto da C riança e do
Adolescente (ECA). 7.6.3 D efesa de direitos da criança e do adolescente. 7.6.4 O papel dos conselhos, dos
centros de defesa e das delegacias. 7.6.5 Adoção e guarda. 7.6.6 Violência contra crianças e adolescentes.
7.6.7 Prostituição infanto-juvenil; exploração sexual no trabalho e no tráfico de drogas; turism o sexual.
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7.6.8 Extermínio, seqüestro e tráfico de crianças. 7.6.9 M eninos e meninas de rua. 7.6.10 Trabalho infantojuvenil. 8 Legislação social. 8.1 Constituição Federativa do Brasil e leis d a seguridade social (LOS, LOPS,
LOAS): Lei n° 8.212/1991 e suas alterações (Lei Orgânica da Seguridade Social); Lei n° 8.080/1990 e suas
alterações (Lei O rgânica da Saúde); Lei n° 8.213/1991 e suas alterações (Planos de benefícios da
Previdência Social e dá outras providências); Lei n° 8.742/1993 e suas alterações (Lei O rgânica da
Assistência Social) e suas alterações. 8.2 Legislação social para áreas/segm entos específicos. 8.2.1 Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB); Estatuto do Idoso; Lei M aria d a Penha; Program a
Nacional de Direitos Humanos (PNDH); Sistem a Nacional de Atendim ento Socioeducativo (SINASE);
Sistem a Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD). 8.2.2 Norm ativas internacionais:
declaração de Beijing, Princípios Orientadores das Nações Unidas para a prevenção d a Delinqüência
Juvenil (Princípios O rientadores de Riad), Norm as M ínimas para a Proteção de Adolescentes Privados de
Liberdade, Regras M ínimas para a A dm inistração d a Justiça d a Infância e d a Juventude. 9 Legislação
profissional. 9.1 Lei n° 8.662/1993 e suas alterações (Lei de regulam entação d a profissão de assistente
social). 9.2 Resolução CFESS n° 273/1993 e suas alterações (Código de Ética Profissional do Assistente
Social). 9.3 Resoluções do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS).
FELIX ANG ELO PALAZZO
Diretor-Presidente

ANEXO I
M ODELO DE PARECER DE EQUIPE M U LTIPROFISSIONAL E INTERDISCIPLINAR PARA SOLICITAÇÃO PARA CON CO RRER ÀS
VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
E PARA A AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL
participação em concurso público, que o Senhor(a)______________________________________________________________________ , portador (a) do
, e considerado(a) pessoa com deficiência à luz da legislação brasileira por apresentar a(s) seguinte(s) condição(ões)

docum ento

de

identidade

n°

CID-10
Por oportuno, declaram os que o candidato apresenta os seguintes impedim entos nas funções e nas estruturas do corpo
que devem ser considerados os fatores socioam bientais
que apresenta as seguintes limitações no desem penho de atividades
e as seguintes restrições de participação

A ssinatura e carimbo com CRM do médico
Assinatura e carimbo com registro da profissão do membro de Assinatura e carimbo com registro da profissão do membro de
_______________________________________________________ equipe multiprofissional e interdisciplinar_____________________ equipe multiprofissional e interdisciplinar_____________________

