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BANCO DA AMAZÔNIA S.A. 
CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA OS 

CARGOS DE TÉCNICO CIENTÍFICO E DE TÉCNICO BANCÁRIO 
EDITAL Nº 1 – BANCO DA AMAZÔNIA, DE 30 DE ABRIL DE 2012. 

 
O Banco da Amazônia S.A. torna públicas a abertura e as normas estabelecidas para a 

realização do concurso público destinado à formação de cadastro de reserva nos cargos de Técnico 
Científico e de Técnico Bancário, conforme a seguir determinado. 
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O concurso público será regido por este edital e executado pelo Centro de Seleção e de Promoção 
de Eventos da Universidade de Brasília (CESPE/UnB). 
1.2 A seleção para os cargos de que trata este edital compreenderá uma única fase composta por: 
provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, de responsabilidade do 
CESPE/UnB.  
1.3 As provas objetivas e a perícia médica dos candidatos que se com portadores de deficiência serão 
realizadas nas seguintes cidades: Belém/PA, Boa Vista/RR, Brasília/DF, Cuiabá/MT, Macapá/AP, 
Manaus/AM, Palmas/TO, Porto Velho/RO, Rio Branco/AC, Santarém/PA, São Luís/MA e São Paulo/SP. 
1.3.1 Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados nas localidades de realização das 
provas, essas poderão ser realizadas em outras localidades. 
1.4 Os candidatos contratados estarão subordinados à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
sujeitando-se às normas do Regulamento de Pessoal e ao Plano de Cargos e Salários da Empresa. 
2 DOS CARGOS 
2.1 NÍVEL SUPERIOR 
CARGO 1: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: ADMINISTRAÇÃO 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Administração, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro 
no conselho de classe correspondente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS: desempenhar atividades relativas à administração de pessoal, material, orçamento, 
organização e métodos, sistemas de informações gerenciais, análise econômico-financeira, 
desenvolvimento organizacional e suporte técnico e administrativo às unidades organizacionais, bem 
como, demais atribuições relacionadas à área de conhecimento. 
GERAIS: desenvolver atividades de natureza técnico-administrativa voltadas aos processos internos da 
organização. 
JORNADA DE TRABALHO: trinta horas semanais. 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.863,18 (vencimento básico + gratificação especial mensal). 

CARGO 2: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: ARQUITETURA 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Arquitetura, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no conselho de classe 
correspondente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS: elaborar, acompanhar e fiscalizar a execução de projetos; elaborar especificações técnicas 
e normas para obras arquitetônicas; realizar estudos e pesquisas para o estabelecimento de normas e 
padrões mínimos de construções específicas; realizar cálculos e orçamentos de projetos de construções 
em geral; planejar e orientar a construção de reparos de edificações; projetar, dirigir e fiscalizar serviços 
de urbanismo, construção e obras de arquitetura paisagística; realizar perícias; elaborar e/ou analisar 
lay out, estudar a padronização e de acabamento, analisar propostas para serviços de projetos. 
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GERAIS: desenvolver atividades de natureza técnico-administrativa voltadas aos processos internos da 
organização. 
JORNADA DE TRABALHO: trinta horas semanais. 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.863,18 (vencimento básico + gratificação especial mensal). 

CARGO 3: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA:  BIBLIOTECONOMIA  
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em 
Biblioteconomia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no 
conselho de classe correspondente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES  
ESPECÍFICAS: promover a interface entre os usuários e a informação, com vistas ao apoio das atividades 
de pesquisa, ensino e extensão, executando tarefas relativas à seleção, aquisição e registro de acervo, 
bem como aos serviços de disseminação da informação. Realizar atividades de execução qualificada, 
relacionadas com o trabalho de pesquisa, estudo e registro bibliográfico de documentos e informações 
das agências do Banco.  
GERAIS: desenvolver atividades de natureza técnico-administrativa voltadas aos processos internos da 
organização. 
JORNADA DE TRABALHO: trinta horas semanais. 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.863,18 (vencimento básico + gratificação especial mensal). 

CARGO 4: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: CONTABILIDADE 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Ciências 
Contábeis, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no conselho de 
classe correspondente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS: desempenhar atividades relativas à administração financeira e patrimonial, bem como à 
contabilidade e auditorias; interpretar e aplicar a legislação fiscal, tributária e o plano de contas; 
orientar e efetuar registros e operações contábeis, orçamentárias e patrimoniais, bem como os 
trabalhos de contabilização de documentos e prestação de contas; realizar a conciliação de contas; 
classificar e avaliar despesas; efetuar cálculos contábeis; elaborar balancetes, balanços, relatórios e 
demonstrativos de contas; atender auditagem e fiscalizações. 
GERAIS: desenvolver atividades de natureza técnico-administrativa voltadas aos processos internos da 
organização. 
JORNADA DE TRABALHO: trinta horas semanais. 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.863,18 (vencimento básico + gratificação especial mensal). 

CARGO 5: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: DIREITO 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Direito, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro na Ordem dos Advogados 
do Brasil. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS: executar atividades relacionadas à assistência jurídica e a defesa judicial e extrajudicial dos 
interesses do Banco; subsidiar a tomada de decisões; representar o Banco, em juízo ou fora dele, nas 
ações em que este for autor, réu ou interessado, com a cláusula ad negotia e ad juditia; zelar pelos 
interesses do Banco na manutenção e integridade dos seus bens, facilitando negócios, preservando 
interesses individuais e coletivos, dentro dos princípios éticos; acompanhar a legislação, a jurisprudência 
e as doutrinas jurídicas e, supletivamente, as normas administrativas; interpretar juridicamente essas 
fontes de Direito; elaborar pareceres e minutas de instrumentos jurídicos. 

GERAIS: desenvolver atividades de natureza técnico-administrativa voltadas aos processos internos da 
organização. 
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JORNADA DE TRABALHO: vinte horas semanais. 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.863,18 (vencimento básico + gratificação especial mensal). 

CARGO 6: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: ECONOMIA 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Economia, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no conselho de classe 
correspondente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS: realizar pesquisas, estudos de mercado, análises e previsões de natureza econômica 
(micro e macroeconômica), financeira e administrativa; efetuar estudos de avaliação econômica de 
projetos (benefícios e custos privados e sociais)  e análise de negociações de crédito. 
GERAIS: desenvolver atividades de natureza técnico-administrativa voltadas aos processos internos da 
organização. 
JORNADA DE TRABALHO: trinta horas semanais. 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.863,18 (vencimento básico + gratificação especial mensal). 

CARGO 7: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: ENGENHARIA AGRONÔMICA 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Engenharia 
Agronômica, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, e registro no conselho de classe 
correspondente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS: Analisar, fiscalizar, avaliar e acompanhar o desenvolvimento de projetos agropecuários; 
identificar nichos de mercado em sua área. 
GERAIS: Desenvolver atividades de natureza técnico-administrativa voltadas aos processos internos da 
organização. 
JORNADA DE TRABALHO: trinta horas semanais. 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.863,18 (vencimento básico + gratificação especial mensal). 

CARGO 8: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: ENGENHARIA AMBIENTAL 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Engenharia 
Ambiental, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), 
e registro no conselho de classe correspondente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS: analisar, fiscalizar, avaliar e acompanhar o desenvolvimento de projetos, com visão 
sistemática sobre questões climáticas, aquáticas, terrestres, biológicas e sócio-ambientais. Efetuar 
análise e/ou fiscalização de projetos utilizando conhecimento do processo de desenvolvimento centrado 
na racionalidade do uso dos recursos naturais; identificar nichos de mercado em sua área. 
GERAIS: desenvolver atividades de natureza técnico-administrativa voltadas aos processos internos da 
organização. 
JORNADA DE TRABALHO: trinta horas semanais. 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.863,18 (vencimento básico + gratificação especial mensal). 

CARGO 9: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: ENGENHARIA CIVIL 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Engenharia 
Civil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no conselho de 
classe correspondente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS: analisar, fiscalizar, avaliar e acompanhar o desenvolvimento de projetos industriais, 
agroindustriais, minerais e de construção civil; atuar em áreas que exijam cálculos avançados e/ou o uso 
de software de engenharia; identificar nichos de mercado em sua área. 
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GERAIS: desenvolver atividades de natureza técnico-administrativa voltadas aos processos internos da 
organização. 
JORNADA DE TRABALHO: trinta horas semanais. 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.863,18 (vencimento básico + gratificação especial mensal). 

CARGO 10: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: ENGENHARIA ELÉTRICA 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Engenharia 
Elétrica, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no conselho de 
classe correspondente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS: vistoriar e proceder à avaliação técnica das instalações elétricas existentes nos imóveis do 
Banco; elaborar e/ou analisar projetos elétricos, de climatização, de monta-carga, de grupo gerador e de 
elevadores; analisar e emitir parecer sobre propostas para serviços de instalações de equipamentos 
eletromecânicos; acompanhar serviços de instalação/montagem de equipamentos eletromecânicos 
contratados pelo Banco; analisar, fiscalizar, avaliar e acompanhar o desenvolvimento de projetos. 
GERAIS: desenvolver atividades de natureza técnico-administrativa voltadas aos processos internos da 
organização. 
JORNADA DE TRABALHO: trinta horas semanais. 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.863,18 (vencimento básico + gratificação especial mensal). 

CARGO 11: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: ENGENHARIA FLORESTAL 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Engenharia 
Florestal, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no conselho de 
classe correspondente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS: analisar, fiscalizar, avaliar e acompanhar o desenvolvimento de projetos de conservação, 
de preservação, de expansão de áreas florestais e de exploração de recursos florestais e de silvicultura; 
identificar nichos de mercado em sua área.  
GERAIS: desenvolver atividades de natureza técnico-administrativa voltadas aos processos internos da 
organização. 
JORNADA DE TRABALHO: trinta horas semanais. 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.863,18 (vencimento básico + gratificação especial mensal). 

CARGO 12: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: ENGENHARIA MECÂNICA 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Engenharia 
Mecânica, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no conselho de 
classe correspondente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS: analisar, fiscalizar, avaliar e acompanhar o desenvolvimento de projetos e de instalações 
eletromecânicas; analisar e emitir parecer sobre propostas para serviços de instalação de equipamentos 
eletromecânicos. 
GERAIS: desenvolver atividades de natureza técnico-administrativa voltadas aos processos internos da 
organização. 
JORNADA DE TRABALHO: trinta horas semanais. 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.863,18 (vencimento básico + gratificação especial mensal). 

CARGO 13: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: ENGENHARIA DE PESCA 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Engenharia de 
Pesca, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no conselho de 
classe correspondente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES 
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ESPECÍFICAS: pesquisar técnicas e táticas de localização e captura de cardumes; elaborar, analisar, 
fiscalizar, avaliar e acompanhar o desenvolvimento de projetos e prestar assessoria na área da 
pesqueira; pesquisar o controle e a conservação, beneficiamento e transformação do pescado; estudar 
o ambiente ecológico e analisar e classificar os espécimes marinhos; identificar nichos de mercado em 
sua área. 
GERAIS: desenvolver atividades de natureza técnico-administrativa voltadas aos processos internos da 
organização. 
JORNADA DE TRABALHO: trinta horas semanais. 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.863,18 (vencimento básico + gratificação especial mensal). 

CARGO 14: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: ESTATÍSTICA 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Estatística, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no conselho de classe 
correspondente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS: analisar, fiscalizar, avaliar e acompanhar o desenvolvimento de projetos; desenhar 
amostras; analisar e processar dados; construir instrumentos de coletas de dados; criar banco de dados; 
desenvolver sistemas de codificação de dados e planejar pesquisa. 
GERAIS: desenvolver atividades de natureza técnico-administrativa voltadas aos processos internos da 
organização. 
JORNADA DE TRABALHO: trinta horas semanais. 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.863,18 (vencimento básico + gratificação especial mensal). 

CARGO 15: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: MEDICINA VETERINÁRIA 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Medicina 
Veterinária, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no conselho 
de classe correspondente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS: analisar, fiscalizar, avaliar e acompanhar o desenvolvimento de projetos de pecuária; 
identificar nichos de mercado em sua área. 
GERAIS: desenvolver atividades de natureza técnico-administrativa voltadas aos processos internos da 
organização. 
JORNADA DE TRABALHO: trinta horas semanais. 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.863,18 (vencimento básico + gratificação especial mensal). 

CARGO 16: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SUBÁREA: 
ADMINISTRAÇÃO DE DADOS 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Tecnologia da 
Informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS: elaborar, propor e manter atualizado o modelo corporativo de dados; definir os níveis e 
critérios de integridade dos atributos e relacionamentos; definir os níveis de qualidade dos dados; 
elaborar e promover padrões de dados como dicionários, nomes e tipos; garantir que o modelo 
conceitual dos dados seja implementado corretamente; definir os dados necessários para integração 
dos processos de negócio; acompanhar, orientar e homologar os modelos de dados; contribuir com a 
metodologia de desenvolvimento de sistemas, alinhando-a com as premissas da administração de 
dados; desenvolver e implementar políticas, procedimentos e padrões para a criação e manipulação dos 
modelos de dados. 
GERAIS: desenvolver atividades de natureza técnico-administrativa voltadas aos processos internos da 
organização. 
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JORNADA DE TRABALHO: trinta horas semanais. 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.863,18 (vencimento básico + gratificação especial mensal). 

CARGO 17: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SUBÁREA: ANÁLISE DE 
SISTEMAS 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Tecnologia da 
Informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS: desempenhar atividades relacionadas ao ciclo de vida de desenvolvimento de projetos de 
sistemas: levantamento de requisitos, modelagem, especificação, análise, etc.; gerenciar as 
manutenções corretivas e evolutivas nos sistemas em produção; desenvolver aplicativos em ambiente 
WEB (Java, Dot.net e ASP); administrar, testar, homologar e documentar os sistemas de informação; 
desenvolver estudos de viabilidade técnica dos sistemas, prestar suporte de 2º e 3º níveis e extrair 
informações legais e gerenciais dos sistemas. 
GERAIS: desenvolver atividades de natureza técnico-administrativa voltadas aos processos internos da 
organização. 
JORNADA DE TRABALHO: trinta horas semanais. 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.863,18 (vencimento básico + gratificação especial mensal). 

CARGO 18: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SUBÁREA: BANCO DE 
DADOS 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Tecnologia da 
Informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS: analisar documentação de modelo de dados e especificações físicas dos bancos de dados; 
analisar e ajustar os níveis de fragmentação dos bancos de dados; configurar e disponibilizar o ambiente 
de Bancos de Dados; criar e gerenciar as permissões em banco de dados; instalar SGBD, seus 
componentes e outros aplicativos necessários; instalar, configurar e aplicar patches relacionados à 
banco de dados; monitorar as alterações em objetos de dados e nas estruturas de dados; monitorar 
eventos de segurança nos banco de dados; realizar backups  e projeto físico de banco de dados. 
GERAIS: desenvolver atividades de natureza técnico-administrativa voltadas aos processos internos da 
organização. 
JORNADA DE TRABALHO: trinta horas semanais. 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.863,18 (vencimento básico + gratificação especial mensal). 

CARGO 19: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SUBÁREA: GOVERNANÇA 
DE TI. 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Tecnologia da 
Informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS: desempenhar atividades de planejamento estratégico de tecnologia; definir um framework 
de processos da TI; definir, normatizar e manter os processos de TI; planejar e gerenciar o orçamento de 
TI, monitorar e avaliar o desempenho da TI; estabelecer uma estrutura organizacional da TI que reflita 
as necessidades de negócio; garantir a qualidade dos processos, produtos e serviços de TI; assegurar 
conformidade regulatória; planejar a capacitação de TI. 
GERAIS: desenvolver atividades de natureza técnico-administrativa voltadas aos processos internos da 
organização. 
JORNADA DE TRABALHO: trinta horas semanais. 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.863,18 (vencimento básico + gratificação especial mensal). 
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CARGO 20: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SUBÁREA: PRODUÇÃO E 
INFRAESTRUTURA 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Tecnologia da 
Informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS: desenvolver atividades de automatização, controle, monitoração e suporte de rotinas de 
homologação e produção de sistemas; negociar e prover a infraestrutura necessária para os sistemas; 
implantar, monitorar e prestar suporte às rotinas de transmissão de dados e serviços; elaborar e prestar 
manutenção nos scripts para automatização de rotinas de produção; prestar suporte na implantação e 
operação de ambientes e sistemas voltados à produção nas plataformas alta e baixa; gerenciamento de 
recursos de infraestrutura de TI. 
GERAIS: desenvolver atividades de natureza técnico-administrativa voltadas aos processos internos da 
organização. 
JORNADA DE TRABALHO: trinta horas semanais. 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.863,18 (vencimento básico + gratificação especial mensal). 

CARGO 21: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SUBÁREA: REDES E 
TELECOMUNICAÇÕES 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Tecnologia da 
Informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS: gerenciar desempenho da rede envolvendo todos os canais de comunicação; gerenciar o 
Proxy, Firewalls e demais ativos da Rede; levantar e documentar o ambiente de hardware e software 
dos ativos da rede corporativa; planejar e executar melhorias na rede corporativa; acompanhar o nível 
de serviço dos Circuitos de Dados, Voz e Imagem; fornecer suporte a implantação de links de 
comunicação, a problemas de conexão na rede e a acesso à internet. 
GERAIS: desenvolver atividades de natureza técnico-administrativa voltadas aos processos internos da 
organização. 
JORNADA DE TRABALHO: trinta horas semanais. 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.863,18 (vencimento básico + gratificação especial mensal). 

CARGO 22: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SUBÁREA: SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Tecnologia da 
Informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS: definição, implantação e gestão de políticas de segurança e auditoria; planejamento, 
identificação e análise de riscos de TI; prevenção e tratamento de incidentes; desempenhar atividades 
relacionadas ao atendimento das Normas ABNT ISSO/IEC 27001 e ISSO/IEC 27002; definição de políticas 
e processos e garantia de controle da integridade das redes de comunicação e dados; desenvolvimento 
de medidas preventivas de defesa a intrusões. 
GERAIS: desenvolver atividades de natureza técnico-administrativa voltadas aos processos internos da 
organização. 
JORNADA DE TRABALHO: trinta horas semanais. 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.863,18 (vencimento básico + gratificação especial mensal). 

CARGO 23: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SUBÁREA: SUPORTE 
TÉCNICO 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Tecnologia da 
Informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS: elaborar e acompanhar os processos de aquisição de equipamentos de informática; 
administrar e prestar suporte aos sistemas operacionais e aos servidores; administrar e prestar suporte 
aos serviços de antivírus e correio eletrônico; prestar suporte de 2º e 3º nível à equipe de 
desenvolvimento e produção; monitorar, acompanhar e priorizar as atividades das equipes 
terceirizadas; gerenciar a configuração do ambientes; planejar melhorias, teste e distribuição dos 
serviços da rede. 
GERAIS: desenvolver atividades de natureza técnico-administrativa voltadas aos processos internos da 
organização. 
JORNADA DE TRABALHO: trinta horas semanais. 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.863,18 (vencimento básico + gratificação especial mensal). 

2.2  NÍVEL MÉDIO 
CARGO 24: TÉCNICO BANCÁRIO 
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo 
segundo grau) ou equivalente, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS: executar atividades relacionadas ao serviço bancário, tais como: empréstimos, captação de 
recursos, atendimento ao público, redação de correspondências, lançamentos contábeis, conferência de 
documentos e de relatórios, controles estatísticos, participação em planos, em programas e em projetos 
e elaboração de estudos na respectiva área de atuação. 
GERAIS: desenvolver atividades de natureza técnico-administrativa voltadas aos processos internos da 
organização. 
JORNADA DE TRABALHO: trinta horas semanais. 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.520,00 (vencimento básico + gratificação especial mensal). 

3 DAS VANTAGENS 
3.1 Poderão ser oferecidos a título de vantagem: programa de assistência médica; auxílio-alimentação 
no valor de R$ 774,24 (setecentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos); auxílio-creche; 
possibilidade de exercício de função gratificada, a critério do Banco da Amazônia, com um acréscimo na 
remuneração inicial de R$ 985,92 (novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), 
referente ao Adicional de Função Comissionada correspondente; programa de promoções; participação 
nos lucros ou nos resultados da Empresa, observadas as disposições legais em vigor; possibilidade de 
participação em Plano de Previdência Complementar. 
4 DA CLASSIFICAÇÃO E DO APROVEITAMENTO 
4.1 Os candidatos aprovados serão ordenados por cargo/área/subárea/polo e por cargo/área/subárea 
de acordo com a nota obtida nas provas. 
4.2 O candidato aprovado no concurso será convocado, em função das necessidades do Banco, a assinar 
Contrato Individual de Trabalho com o Banco da Amazônia, o qual se regerá pelos preceitos da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sujeitando-se às normas do Regulamento de Pessoal e ao Plano 
de Cargos e Salários da Empresa. 
4.2.1 Aos candidatos abrangidos pela reserva de vagas objeto do subitem 5.1 deste edital (candidatos 
que se declararam com de deficiência), serão aplicados os mesmos critérios de classificação e de 
aproveitamento definidos no item 4 deste edital. 
4.3 As vagas serão distribuídas nos seguintes polos, de acordo com a tabela abaixo: 

Polo Estados/Cidades 

1 Amazonas e Roraima 

2 Pará e Amapá 

3 Acre e Rondônia  
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4 Tocantins e Maranhão 

5 Mato Grosso, Brasília e São Paulo/Capital 

4.4 O candidato aprovado deverá ser classificado por cargo/área/subárea/polo e cargo/área/subárea, de 
acordo com a sua opção no ato da inscrição. O aproveitamento ocorrerá da seguinte forma:  
4.4.1 a classificação por cargo/área/subárea/polo prevalecerá à classificação cargo/área/subárea, ou 
seja, os candidatos aprovados serão convocados para o polo, de acordo com a necessidade do Banco. 
Ao atender à convocação por cargo/área/subárea/polo, automaticamente o candidato abdicará da sua 
classificação cargo/área/subárea. Ao mesmo tempo, será excluído do certame se for convocado pela 
classificação do polo de opção e não aceitar ser admitido em qualquer das unidades constantes deste 
polo para a qual tenha sido convocado.  
4.4.2 o candidato poderá ser convocado, uma única vez, para o polo diferente daquele em que se 
inscreveu desde que exista vaga nesse polo e não haja candidato classificado para preenchê-la. Nesse 
caso, o Banco utilizará a ordem de classificação por cargo/área/subárea para a convocação e 
suprimento. Caso o candidato aceite ser admitido na unidade fora da abrangência do polo em que se 
inscreveu, será excluído da classificação do polo de opção. Se o candidato não aceitar ser admitido na 
unidade fora da abrangência do polo em que se inscreveu, será excluído da classificação por 
cargo/área/subárea, mantendo, porém, sua classificação no cargo/área/subárea/polo.  
5 DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
5.1 Do total de vagas por cargo/área/subárea que surgirem, 5% serão providas na forma do Decreto nº 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto nº 5.296/2004.  
5.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.1 deste edital resulte em número 
fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não 
ultrapasse a 20% das vagas oferecidas. 
5.1.2 O candidato que se declarar com de deficiência concorrerá em igualdade de condições com os 
demais candidatos. 
5.2 Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá:  
a) no ato da inscrição, declarar-se com de deficiência; 
b) encaminhar cópia simples do CPF e laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido 
nos últimos doze meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável 
causa da deficiência, na forma do subitem 5.2.1 deste edital. 
5.2.1 O candidato com deficiência deverá entregar, até o dia 28 de maio de 2012, das 8 horas às 19 
horas (exceto sábado, domingo e feriado), pessoalmente ou por terceiro, cópia simples do CPF e o laudo 
médico (original ou cópia autenticada em cartório) a que se refere a alínea “b” do subitem 5.2 deste 
edital, na Central de Atendimento do CESPE/UnB – Universidade de Brasília (UnB) – Campus 
Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB – Asa Norte, Brasília/DF. 
5.2.1.1 O candidato poderá, ainda, encaminhar a cópia simples do CPF e o laudo médico (original ou 
cópia autenticada em cartório) a que se refere a alínea “b” do subitem 5.2 deste edital, via SEDEX ou 
carta registrada com aviso de recebimento, postado impreterivelmente até o dia 28 de maio de 2012, 
para a Central de Atendimento do CESPE/UnB – Concurso Banco da Amazônia 2012 (laudo médico), 
Caixa Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF. 
5.2.2 O fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e da cópia do CPF, 
por qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do candidato. O CESPE/UnB não se responsabiliza por 
qualquer tipo de extravio que impeça a chegada dessa documentação a seu destino. 
5.3 O candidato com deficiência poderá requerer, na forma do subitem 7.3.9 deste edital, atendimento 
especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, indicando as condições de que 
necessita para a realização destas, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/99 e 
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suas alterações. 
5.4 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e a cópia simples do CPF terão validade 
somente para este concurso público e não serão devolvidos, assim como não serão fornecidas cópias 
dessa documentação. 
5.4.1 A relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na condição de 
portadores de deficiência será divulgada na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/BANCO_DA_AMAZONIA_12, na ocasião da divulgação do edital 
informando a disponibilização da consulta aos locais e ao horário de realização das provas.   
5.4.1.1 O candidato disporá de um dia para contestar o indeferimento na Central de Atendimento do 
CESPE/UnB – Universidade de Brasília (UnB), Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB – 
Asa Norte, Brasília/DF, pessoalmente ou por terceiro; ou pelo e-mail: 
atendimentoespecial@cespe.unb.br, restrito apenas a assuntos relacionados ao atendimento especial. 
Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. 
5.5 A inobservância do disposto no subitem 5.2 deste edital acarretará a perda do direito ao pleito das 
vagas reservadas aos candidatos em tal condição e o não atendimento às condições especiais 
necessárias. 
5.6 DA PERÍCIA MÉDICA  
5.6.1 Os candidatos que se declararem com deficiência, se não eliminados no concurso, serão 
convocados para se submeter à perícia médica oficial promovida por equipe multiprofissional de 
responsabilidade do CESPE/UnB que verificará sobre a sua qualificação como deficiente, nos termos do 
artigo 43 do Decreto nº 3.298/99 e suas alterações.  
5.6.2 Os candidatos deverão comparecer à perícia médica, munidos de documento de identidade 
original e de laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) que ateste a espécie e o grau ou 
nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças (CID-10), conforme especificado no Decreto nº 3.298/99 e suas alterações, bem como à 
provável causa da deficiência, conforme modelo constante Anexo I deste edital.  
5.6.3 O laudo médico original ou cópia autenticada será retido pelo CESPE/UnB por ocasião da 
realização da perícia médica. 
5.6.4 Os candidatos convocados para a perícia médica deverão comparecer com uma hora de 
antecedência do horário marcado para o seu início, conforme edital de convocação. 
5.6.5 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas as pessoas com deficiência o candidato que, 
por ocasião da perícia médica, não apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) 
ou que apresentar laudo que não tenha sido emitido nos últimos doze meses, bem como que não for 
qualificado na perícia médica como portador de deficiência ou, ainda, que não comparecer à perícia. 
5.6.6 O candidato que não for considerado com de deficiência na perícia médica, caso seja aprovado no 
concurso, figurará na lista de classificação geral por cargo/área/subárea/polo e cargo/área/subárea.  
5.6.7 A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada pelo candidato será 
avaliada, ainda, durante o período de experiência, na forma estabelecida no § 2º do artigo 43 do 
Decreto 3.298/99 e suas alterações. 
5.7 O candidato portador de deficiência reprovado na perícia médica no decorrer do período de 
experiência em virtude de incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo/área/subárea 
será demitido. 
5.8 O candidato que, no ato da inscrição, se declarar com de deficiência, se for considerado portador de 
deficiência e não for eliminado do concurso, terá seu nome publicado em lista à parte e figurará 
também na lista de classificação geral por cargo/área/subárea/polo e por cargo/área/subárea. 
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5.9 As vagas definidas no subitem 5.1 deste edital que não forem providas por falta de candidatos 
portadores de deficiência aprovados serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem 
geral de classificação por cargo/área/subárea/polo e cargo/área/subárea. 
6 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO 
6.1 Ter sido aprovado no concurso, na forma estabelecida neste edital. 
6.2 Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado 
pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos 
políticos, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 12 da Constituição Federal de 1988. 
6.3 Estar em dia com as obrigações eleitorais. 
6.4 Estar em dia com as obrigações militares, no caso de candidatos do sexo masculino. 
6.5 Possuir requisito exigido para o exercício do cargo/área/subárea, conforme indicado no item 2 deste 
edital. 
6.6 Ter idade mínima de dezoito anos completos na data da admissão. 
6.7 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo/área/subárea. 
6.8 Apresentar os documentos que se fizerem necessários por ocasião da admissão.  
6.9 Cumprir as determinações deste edital. 
6.10 O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso 
aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por 
ocasião da contratação. 
7 DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO 
7.1 As inscrições deverão ser efetuadas somente via Internet, conforme procedimentos especificados a 
seguir. 
7.1.1 TAXAS: Técnico Científico: R$ 61,00 (sessenta e um reais); 

Técnico Bancário: R$ 50,00 (cinquenta reais). 
7.1.2 Será admitida a inscrição exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/BANCO_DA_AMAZONIA_12, solicitada no período entre 10 horas 
do dia 7 de maio de 2012 e 23 horas e 59 minutos do dia 28 de maio de 2012, observado o horário 
oficial de Brasília/DF. 
7.1.3 O CESPE/UnB não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.  
7.1.4 O candidato poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário.  
7.1.5 O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/BANCO_DA_AMAZONIA_12 e deverá ser, imediatamente, 
impresso, para o pagamento da taxa de inscrição após a conclusão do preenchimento da ficha de 
solicitação de inscrição online.  
7.1.5.1 O candidato poderá reimprimir o boleto bancário pela página de acompanhamento do concurso. 
7.1.6 O boleto bancário pode ser pago em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos Correios, 
obedecendo aos critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários. 
7.1.7 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 12 de junho de 2012. 
7.1.8 As inscrições efetuadas somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento da taxa de 
inscrição ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição. 
7.2 O comprovante de inscrição do candidato estará disponível no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/BANCO_DA_AMAZONIA_12, por meio da página de 
acompanhamento, após a aceitação da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a 
obtenção desse documento. 
7.3 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 
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7.3.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche 
todos os requisitos exigidos. No momento da inscrição, o candidato deverá optar pelo 
cargo/área/subárea/polo e pela cidade onde realizará as provas. Uma vez efetivada a inscrição, não 
será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração. 
7.3.1.1 Para o candidato, isento ou não, que efetivar mais de uma inscrição em cargo(s)/área/subárea 
em que haja sobreposição entre os períodos de aplicação das provas desses cargo(s)/área/subárea, será 
considerada válida somente a última inscrição efetivada, sendo entendida como efetivada a inscrição 
paga ou isenta. Caso haja mais de uma inscrição paga em um mesmo dia, será considerada a última 
inscrição efetuada no sistema do CESPE/UnB. 
7.3.2 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal, a via fax ou a via correio eletrônico. 
7.3.3 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros, para outros concursos ou 
para outro cargo. 
7.3.4 Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do 
candidato. 
7.3.5 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo o CESPE/UnB do direito de excluir do concurso público aquele que não preencher a 
solicitação de forma completa e correta. 
7.3.6 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo 
em caso de cancelamento do certame por conveniência da Administração Pública. 
7.3.7 DOS PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 
7.3.7.1 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os candidatos 
amparados pelo Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 3 
de outubro de 2008. 
7.3.7.2 Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que: 
a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que 
trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007; e 
b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 2007. 
7.3.7.3  A isenção deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato, disponível por meio do 
aplicativo para a solicitação de inscrição, no período entre 10 horas do dia 7 de maio de 2012 e 23 
horas e 59 minutos do dia 28 de maio de 2012, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/BANCO_DA_AMAZONIA_12, contendo: 
a) indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; e 
b) declaração de que atende à condição estabelecida na letra “b” do subitem 7.3.7.2 deste edital.  
7.3.7.4 O CESPE/UnB consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações 
prestadas pelo candidato.  
7.3.7.5 As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do 
candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarreta 
sua eliminação do concurso, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto 
nº 83.936, de 6 de setembro de 1979. 
7.3.7.6 Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que: 
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 
b) fraudar e/ou falsificar documentação; 
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos no subitem 7.3.7.3 deste edital. 
7.3.7.7 Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via postal, via fax ou 
via correio eletrônico. 
7.3.7.8 Cada pedido de isenção será analisado e julgado pelo órgão gestor do CadÚnico. 
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7.3.7.9 A relação dos candidatos que tiveram seu pedido de isenção deferido será divulgada até o dia 1º 
de junho de 2012, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/BANCO_DA_AMAZONIA_12. 
7.3.7.9.1 O candidato disporá de dois dias para contestar o indeferimento, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/BANCO_DA_AMAZONIA_12. Após esse período, não serão aceitos 
pedidos de revisão. 
7.3.7.10 Os candidatos que tiverem o seu pedido de isenção indeferido deverão acessar o endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/BANCO_DA_AMAZONIA_12 e imprimir o boleto 
bancário, por meio da página de acompanhamento, para pagamento até o dia 12 de junho de 2012, 
conforme procedimentos descritos neste edital. 
7.3.7.11 O candidato que não tiver o seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o pagamento da 
taxa de inscrição na forma e no prazo estabelecido no subitem anterior estará automaticamente 
excluído do concurso público. 
7.3.8 O comprovante de inscrição ou o comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser 
mantido em poder do candidato e apresentado nos locais de realização das provas.  
7.3.9 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL 
7.3.9.1 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá indicar, 
na solicitação de inscrição disponibilizada no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/BANCO_DA_AMAZONIA_12, os recursos especiais necessários a tal 
atendimento. 
7.3.9.1.1 O candidato que solicitar atendimento especial na forma estabelecida no subitem anterior, 
deverá enviar a cópia simples do CPF e laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) que 
justifique o atendimento especial solicitado. 
7.3.9.1.2  A documentação citada no subitem anterior poderá ser entregue até o dia 28 de maio de 2012 
das 8 horas às 18 horas (exceto sábado, domingo e feriado), pessoalmente ou por terceiro, na Central de 
Atendimento do CESPE/UnB, localizada na Universidade de Brasília, Campus Universitário Darcy Ribeiro, 
Sede do CESPE/UnB – Asa Norte, Brasília/DF, ou enviada via SEDEX ou carta registrada com aviso de 
recebimento, para a Central de Atendimento do CESPE/UnB – Concurso Banco da Amazônia 2012, 
Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB – Asa Norte, Brasília/DF, Caixa Postal 4488, CEP 
70904-970 até a data prevista acima. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de 
força maior e nos que forem de interesse da Administração Pública. 
7.3.9.2 O fornecimento da cópia simples do CPF e do laudo médico (original ou cópia autenticada em 
cartório), por qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do candidato. O CESPE/UnB não se 
responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada dessa documentação a seu destino. 
7.3.9.3 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de 
solicitar atendimento especial para tal fim, deverá encaminhar, para a Central de Atendimento do 
CESPE/UnB, cópia autenticada em cartório da certidão de nascimento da criança, até 28 de maio de 
2012 e levar um acompanhante adulto, no dia da prova, que ficará em sala reservada e será o 
responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não poderá permanecer 
com a criança no local de realização das provas.    
7.3.9.3.1 Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no subitem 7.3.9.3, a cópia da 
certidão de nascimento poderá ser substituída por documento emitido pelo médico obstetra que ateste 
a data provável do nascimento. 
7.3.9.3.2 O CESPE/UnB não disponibilizará acompanhante para a guarda de criança.  
7.3.9.4 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e a cópia simples do CPF valerão 
somente para este concurso e não serão devolvidos, assim como não serão fornecidas cópias dessa 
documentação. 
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7.3.9.5 A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será divulgada no 
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/BANCO_DA_AMAZONIA_12, na ocasião da 
divulgação do edital de disponibilização da consulta aos locais e horários de realização das provas.  
7.3.9.5.1 O candidato disporá de um dia para contestar o indeferimento, na Central de Atendimento do 
CESPE/UnB – Universidade de Brasília (UnB), Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB, 
Asa Norte, Brasília/DF; pessoalmente ou por terceiro, ou pelo e-mail 
atendimentoespecial@cespe.unb.br, restrito apenas a assuntos relacionados ao atendimento especial. 
Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. 
7.3.9.6 A solicitação de atendimento especial, em qualquer caso, será atendida segundo os critérios de 
viabilidade e de razoabilidade. 
8 DAS FASES DO CONCURSO 
8.1 As fases do concurso e seu caráter estão descritos conforme o quadro a seguir. 

PROVA/TIPO ÁREA DE CONHECIMENTO NÚMERO DE ITENS CARÁTER 

(P1) Objetiva Conhecimentos Básicos 50 ELIMINATÓRIO  
E 

CLASSIFICATÓRIO 
(P2) Objetiva Conhecimentos Específicos  

70 

8.2 As provas objetivas para os cargos de Técnico Científico terão a duração de 3 horas e 30 minutos e 
serão aplicadas na data provável de 15 de julho de 2012, no turno da manhã. 
8.2.1 As provas objetivas para o cargo de Técnico Bancário terão a duração de 3 horas e 30 minutos e 
serão aplicadas na data provável de 15 de julho de 2012, no turno da tarde. 
8.3 Os locais e o horário de realização das provas objetivas estarão disponíveis para consulta na 
Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/BANCO_DA_AMAZONIA_12, a 
partir da data provável de 4 de julho de 2012.  
8.3.1 Na data provável de 4 de julho de 2012, será publicado no Diário Oficial da União edital 
informando a disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização das provas. 
8.3.2 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o referido endereço eletrônico para verificar o seu 
local de provas, por meio de busca individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados.  
8.3.3 O candidato somente poderá realizar as provas no local designado pelo CESPE/UnB. 
8.3.4 São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização 
das provas e o comparecimento no horário determinado. 
8.4 O CESPE/UnB poderá enviar, como complemento às informações citadas no subitem anterior, 
comunicação pessoal dirigida ao candidato, por e-mail, sendo de sua exclusiva responsabilidade a 
manutenção/atualização de seu correio eletrônico, o que não o desobriga do dever de observar o 
disposto no subitem 8.3 deste edital. 
8.5 O resultado final nas provas objetivas e a convocação para a perícia medica dos candidatos que se 
declararam com deficiência serão publicados no Diário Oficial da União e divulgados na Internet, no 
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/BANCO_DA_AMAZONIA_12, na data provável 
de 6 de agosto de 2012.   
9 DAS PROVAS OBJETIVAS 
9.1 As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, valerão 120,00 pontos e abrangerão os 
objetos de avaliação constantes do item 14 deste edital. 
9.2 Cada prova objetiva será constituída de itens para julgamento, agrupados por comandos que 
deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) 
comando(s) a que se refere o item. Haverá, na folha de respostas, para cada item, dois campos de 
marcação: 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. 
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9.3 Para obter pontuação no item, o candidato deverá marcar um, e somente um, dos dois campos da 
folha de respostas.  
9.4 O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que será 
o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas será de 
inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 
específicas contidas neste edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da 
folha de respostas por erro do candidato. 
9.5 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido da 
folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este 
edital ou com a folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação 
não preenchido integralmente. 
9.6 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar a 
sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da 
leitura óptica. 
9.7 O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu nome, seu 
número de inscrição e o número de seu documento de identidade. 
9.8 Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo 
em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para realização das provas. 
Nesse caso, o candidato será acompanhado por fiscal do CESPE/UnB devidamente treinado. 
9.9 O CESPE/UnB divulgará a imagem da folha de respostas dos candidatos que realizaram as provas 
objetivas, exceto dos candidatos eliminados na forma do subitem 13.24 deste edital, no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/BANCO_DA_AMAZONIA_12, após a data de divulgação 
do resultado final das provas objetivas. A referida imagem ficará disponível até quinze dias corridos da 
data de publicação do resultado final do concurso público. 
9.9.1 Após o prazo determinado no subitem anterior, não serão aceitos pedidos de disponibilização da 
imagem da folha de respostas. 
9.10 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 
9.10.1 Todos os candidatos terão suas provas objetivas corrigidas por meio de processamento 
eletrônico. 
9.10.2 A nota em cada item das provas objetivas, feita com base nas marcações da folha de respostas, 
será igual a: 1,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial 
definitivo das provas; 0,50 ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o 
gabarito oficial definitivo das provas; 0,00 ponto, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e 
E). 
9.10.3 O cálculo da nota em cada prova objetiva será igual à soma das notas obtidas em todos os itens 
que a compõem. 
9.10.4  Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato que se 
enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir: 
a) obtiver nota inferior a 15,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Básicos (P1); 
b) obtiver nota inferior a 25,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Específicos (P2); 
c) obtiver nota inferior a 42,00 pontos no conjunto das provas objetivas. 
9.10.4.1 O candidato eliminado na forma do subitem 9.10.4 deste edital não terá classificação alguma 
no concurso público. 
9.10.5 Os candidatos não eliminados na forma do subitem 9.10.4 serão ordenados por 
cargo/área/subárea/polo e por cargo/área/subárea, de acordo com os valores decrescentes da nota 
final nas provas objetivas, que será a soma das notas obtidas nas provas objetivas P1 e P2. 
9.11 DOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS 
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9.11.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/BANCO_DA_AMAZONIA_12, a partir das 19 horas da 
data provável de 17 de julho de 2012, observado o horário oficial de Brasília/DF. 
9.11.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas 
objetivas disporá de dois dias para fazê-lo, no horário das 9 horas do primeiro dia às 18 horas do último 
dia, ininterruptamente. 
9.11.3 Para recorrer contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, o candidato deverá 
utilizar o Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/BANCO_DA_AMAZONIA_12, e seguir as instruções ali contidas. 
9.11.4 Todos os recursos serão analisados, e as justificativas das alterações/anulações de gabarito serão 
divulgadas no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/BANCO_DA_AMAZONIA_12 
quando da divulgação do gabarito definitivo. Não serão encaminhadas respostas individuais aos 
candidatos. 
9.11.5 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou 
intempestivo será preliminarmente indeferido. 
9.11.6 O recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca 
que o identifique, sob pena de ser preliminarmente indeferido. 
9.11.7 Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação 
correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem 
recorrido. 
9.11.8 Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de item integrante 
de prova, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
9.11.9 Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo. 
9.11.10 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o 
gabarito oficial definitivo. 
9.11.11 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos. 
10 DA NOTA FINAL NO CONCURSO PÚBLICO 
10.1 A nota final no concurso público será igual à nota final obtida nas provas objetivas. 
10.2 Os candidatos serão ordenados por cargo/área/subárea/polo e por cargo/área/subárea de acordo 
com os valores decrescentes das notas finais no concurso, observados os critérios de desempate deste 
edital. 
10.3 Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararem com deficiência, se não eliminados no 
concurso e considerados com deficiência, terão seus nomes publicados em lista à parte e figurarão 
também na lista de classificação geral por cargo/área/subárea/polo e cargo/área/subárea. 
10.4 Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal, 
arredondando-se o número para cima, se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a 
cinco. 
11 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
11.1 Em caso de empate na nota final no concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte 
ordem: 
a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme artigo 
27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso; 
b) obtiver a maior nota na prova objetiva de Conhecimentos Específicos (P2);  
c) obtiver o maior número de acertos na prova objetiva de Conhecimentos Específicos (P2); 
d) obtiver o maior número de acertos na prova objetiva de Conhecimentos Básicos (P1). 
11.1.1 Persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso. 
12 DA ADMISSÃO 
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12.1 Após o término do concurso público, o Banco da Amazônia responsabilizar-se-á pelos 
procedimentos pré-admissionais, incluindo a realização de exames médicos, todos de caráter 
unicamente eliminatório, tão somente dos candidatos que sejam convocados à admissão. Os candidatos 
empregados do Banco da Amazônia estão dispensados desses exames. 
12.2 Na admissão, os candidatos assinarão, com o Banco da Amazônia, a título de experiência, contrato 
individual de trabalho, regido pelos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), pelo prazo de 
noventa dias, período durante o qual o recém-admitido será avaliado sob o aspecto da capacidade e da 
adaptação ao trabalho e da disciplina. 
12.3 Se, durante o contrato de trabalho a título de experiência, não for aconselhável a permanência do 
empregado nos serviços do Banco da Amazônia, o contrato será rescindido mediante pagamento das 
parcelas remuneratórias. Em caso de continuidade de relação de emprego, o contrato passará a viger 
por prazo indeterminado. 
12.4 A admissão do candidato ficará condicionada à observância de requisitos e à apresentação dos 
documentos especificados nos subitens 12.4.1 e 12.4.2 deste edital. 
12.4.1 Requisitos: 
a) ter sido aprovado no concurso público e nas demais avaliações citadas no subitem 12.1 deste edital; 
b) ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado 
pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos 
políticos, nos termos do § 1º, artigo 12, da Constituição Federal de 1988; 
c) ter idade mínima de dezoito anos completos, na data de admissão; 
d) não possuir vínculo empregatício com Órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, salvo 
quando legal a acumulação; 
e) não ter sido dispensado por justa causa, se ex-empregado do Banco da Amazônia; 
f) não possuir nome no Cadastro de Impedidos de Operar com o Banco da Amazônia (CIOB) e/ou de 
inadimplentes com o Banco; 
g) não ter o seu nome incluído no cadastro de emitentes de cheques sem fundos (neste caso, a 
admissão só ocorrerá depois que o candidato excluir o seu nome do referido cadastro dentro do prazo 
estipulado pelo Banco para apresentação dos documentos). 
12.4.2 Documentos: 
a) carteira de trabalho e previdência social (CTPS), original; 
b) comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se possuir, original e cópia; 
c) cadastro de pessoa física (CPF), original e cópia; 
d) documento de identidade, original e cópia; 
e) título de eleitor e último comprovante de votação/justificativa, original e cópia; 
f) se candidato do sexo masculino, certificado de reservista ou certificado de alistamento militar, 
constando dispensa, original e cópia; 
g) se candidato ao cargo de Técnico Científico: diploma, devidamente registrado, original e cópia; 
habilitação profissional original e cópia; comprovante de regularidade no órgão de classe, quando for o 
caso; 
h) se candidato ao cargo de Técnico Bancário: certificado de conclusão de ensino médio, original e 
cópia; 
i) três fotografias tamanho 3 × 4 (de frente, iguais e coloridas); 
j) se aposentado, requerimento de opção, conforme o Decreto nº 2.027, de 10 de outubro de 1996, e a 
Instrução Normativa nº 11, de 17 de outubro de 1996, do Ministério da Administração Federal e 
Reforma do Estado; 
k) declaração de bens e rendas ou, inexistindo, declaração negativa; 
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l) declaração, sob as penas da lei, que não há contra si sentença criminal condenatória transitada em 
julgado; 
m) declaração de que não causou ao Banco da Amazônia prejuízo de qualquer natureza.  
12.5 Para o candidato selecionado pertencente ao quadro de pessoal do Banco da Amazônia, será 
exigido tão somente o documento constante da alínea “g” e da alínea “h” do subitem 12.4.2 deste 
edital. 
12.5.1 A reclassificação do candidato somente ocorrerá se este obtiver aprovação no período de 
experiência de que trata o subitem 12.2 deste edital. 
12.6 Os candidatos que, quando convocados, deixarem de comparecer no prazo que vier a ser fixado 
pelo Banco da Amazônia serão eliminados do certame. Serão também eliminados aqueles que, embora 
atendam à convocação, deixarem de apresentar, no prazo máximo de quinze dias, contados a partir do 
atendimento à convocação, os documentos listados nos subitens 12.4.1 e 12.4.2 deste edital. 
13 DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos 
comunicados, neste edital e em outros a serem publicados. 
13.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial da e divulgados na 
Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/BANCO_DA_AMAZONIA_12. 
13.3 O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público na Central de Atendimento 
do CESPE/UnB, localizada na Universidade de Brasília (UnB) – Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede 
do CESPE/UnB – Asa Norte, Brasília/DF, por meio do telefone (61) 3448-0100, ou via Internet, no 
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/BANCO_DA_AMAZONIA_12, ressalvado o 
disposto no subitem 13.5 deste edital. 
13.4 O candidato que desejar relatar ao CESPE/UnB fatos ocorridos durante a realização do concurso 
deverá fazê-lo junto à Central de Atendimento do CESPE/UnB, postando correspondência para a Caixa 
Postal 4488, CEP 70904-970, encaminhando mensagem pelo fax de número (61) 3448-0110 ou enviando 
e-mail para o endereço eletrônico sac@cespe.unb.br. 
13.5 Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização das 
provas. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados na 
forma do subitem 13.2 deste edital. 
13.6 O candidato poderá protocolar requerimento, instruído com cópia do documento de identidade e 
do CPF, relativo ao concurso. O requerimento poderá ser feito pessoalmente mediante preenchimento 
de formulário próprio, à disposição do candidato na Central de Atendimento do CESPE/UnB, no horário 
das 8 horas às 19 horas, ininterruptamente, exceto sábado, domingo e feriado. 
13.6.1 O candidato poderá ainda enviar requerimento por meio de correspondência, fax ou e-mail, 
observado o subitem 13.4 deste edital. 
13.7 O candidato que desejar corrigir o nome ou CPF fornecido durante o processo de inscrição deverá 
encaminhar requerimento de solicitação de alteração de dados cadastrais, via SEDEX ou carta 
registrada com aviso de recebimento, para a Central de Atendimento do CESPE/UnB – Banco da 
Amazônia, Caixa Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF, contendo cópia autenticada em cartório dos 
documentos que contenham os dados corretos ou cópia autenticada em cartório da sentença 
homologatória de retificação do registro civil, que contenham os dados corretos. 
13.7.1 O candidato poderá, ainda, entregar das 8 horas às 19 horas (exceto sábado, domingo e feriado), 
pessoalmente ou por terceiro, o requerimento de solicitação de alteração de dados cadastrais, na forma 
estabelecida no subitem 13.7 deste edital, na Central de Atendimento do CESPE/UnB, localizada na 
Universidade de Brasília (UnB), Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB, Asa Norte, 
Brasília/DF, Caixa Postal 4488, CEP 70904-970. 
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13.8 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência 
mínima de uma hora do horário fixado para seu início, munido somente de caneta esferográfica de tinta 
preta, fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição ou do comprovante de 
pagamento da taxa de inscrição e do documento de identidade original. Não será permitido o uso de 
lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha durante a realização das provas. 
13.9 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, 
pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros 
Militares; 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; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação 
(somente o modelo com foto). 
13.9.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos 
eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem 
valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 
13.9.2 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do 
documento. 
13.10 Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de identidade 
original, na forma definida no subitem 13.9 deste edital, não poderá fazer as provas e será 
automaticamente eliminado do concurso público. 
13.11 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedido há, no máximo, noventa dias, 
ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados e de 
assinaturas em formulário próprio. 
13.11.1 A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação 
apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 
13.12 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes dos predeterminados em edital 
ou em comunicado. 
13.13 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado 
para seu início. 
13.14 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, no 
mínimo, uma hora após o início das provas. 
13.14.1 A inobservância do subitem anterior acarretará a não correção das provas e, 
consequentemente, a eliminação do candidato do concurso público. 
13.15 O CESPE/UnB manterá um marcador de tempo em cada sala de provas para fins de 
acompanhamento pelos candidatos. 
13.16 O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em hipótese alguma. 
13.17 O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de 
provas no decurso dos últimos quinze minutos anteriores ao horário determinado para o término das 
provas. 
13.18 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em 
razão do afastamento de candidato da sala de provas. 
13.19 Não haverá segunda chamada para a realização das provas. O não comparecimento a estas 
implicará a eliminação automática do candidato. 
13.20 Não serão permitidas, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a 
utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou 
qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação. 
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13.21 Será eliminado da prova o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, 
telefones celulares, smartphones, tablets, ipod®, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer 
receptor ou transmissor de dados e mensagens, bip, agenda eletrônica, notebook, palmtop, walkman, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos 
escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, 
ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha. 
13.21.1 O CESPE/UnB recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados no subitem 
anterior no dia de realização das provas. 
13.21.2 O CESPE/UnB não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos objetos supracitados. 
13.21.3 O CESPE/UnB não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos 
eletrônicos ocorridos durante a realização das provas nem por danos neles causados. 
13.22 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas. O candidato 
que estiver armado deverá se encaminhar à Coordenação antes do início das provas para o 
acautelamento da arma. 
13.23 No dia de realização das provas, o CESPE/UnB poderá submeter os candidatos ao sistema de 
detecção de metal nas salas, corredores e banheiros, a fim de impedir a prática de fraude e de verificar 
se o candidato está portando material não permitido. 
13.24 Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do concurso público o candidato 
que durante a sua realização: 
a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas; 
b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que 
não forem expressamente permitidos ou que se comunicar com outro candidato; 
c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como os listados no subitem 13.21 deste edital; 
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as 
autoridades presentes ou com os demais candidatos; 
e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio que não os permitidos; 
f) não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização; 
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas; 
i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas ou, na folha de respostas; 
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros 
em qualquer etapa do concurso público; 
l) não permitir a coleta de sua assinatura; 
m) for surpreendido portando caneta fabricada em material não transparente; 
n) for surpreendido portando anotações em papéis que não os permitidos; 
o) for surpreendido portando qualquer tipo de arma durante a realização das provas; 
p) recusar-se a ser submetido ao detector de metal; 
q) recusar-se a transcrever o texto apresentado durante a aplicação das provas para posterior exame 
grafológico. 
13.25 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 
aplicação dessas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos 
critérios de avaliação e de classificação. 
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13.26 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por 
investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele 
será automaticamente eliminado do concurso público. 
13.27 O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas implicará a eliminação do candidato, 
constituindo tentativa de fraude. 
13.28 O prazo de validade do concurso é de um ano a contar da data de publicação do edital de 
homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério do 
Banco da Amazônia. 
13.29 Para atender às determinações governamentais ou às conveniências administrativas, o Banco da 
Amazônia poderá alterar seu Plano de Cargos e Salários vigente. Todos os parâmetros considerados para 
as presentes instruções se referem aos termos do Regulamento respectivo em vigor. Qualquer alteração 
porventura ocorrida no atual sistema, por ocasião do aproveitamento dos candidatos, significará, por 
parte destes, a integral e irrestrita adesão ao novo Sistema de Cargos e Salários. 
13.30 O Banco da Amazônia indeferirá, sumariamente, eventuais pedidos de transferência para outra 
praça antes de decorrido o prazo de dois anos, contados a partir da data de admissão. 
13.31 O Banco da Amazônia reserva-se o direito de transferir os seus empregados para qualquer 
localidade onde possua unidade, na forma descrita em seu Manual de Normas de Pessoal. 
13.32 Caberá ao candidato convocado para prover vaga arcar com as despesas de mudança se esta vier 
a ocorrer. 
13.33 Não serão aceitos protocolos de documentos exigidos. Fotocópias não autenticadas deverão estar 
acompanhadas dos originais, para efeito de conferência. 
13.34 O candidato deverá manter atualizados os seus dados pessoais e seu endereço perante o 
CESPE/UnB enquanto estiver participando do concurso público, por meio de requerimento a ser enviado 
à Central de Atendimento do CESPE/UnB, na forma do subitem 13.7 deste edital, e perante o Banco da 
Amazônia, após a homologação do resultado final, desde que aprovado. São de exclusiva 
responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seu endereço. 
13.35 Os casos omissos serão resolvidos pelo CESPE/UnB e pelo Banco da Amazônia a partir da admissão 
dos candidatos. 
13.36 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como as alterações 
em dispositivos legais e normativos a ele posteriores não serão objeto de avaliação, salvo se listada nos 
objetos de avaliação constantes do item 14 deste edital. 
13.37 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas por meio de outro 
edital. 
14 DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO (HABILIDADES E CONHECIMENTOS) 
14.1 HABILIDADES 
14.1.1 Os itens das provas objetivas poderão avaliar habilidades que vão além de mero conhecimento 
memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, valorizando a 
capacidade de raciocínio.  
14.1.2 Cada item das provas objetivas poderá contemplar mais de uma habilidade.  
14.2 CONHECIMENTOS 
14.2.1 Nas provas objetivas serão avaliados, além de habilidades mentais, conhecimentos, conforme 
especificação a seguir. 
14.2.1.1 CONHECIMENTOS BÁSICOS 
LÍNGUA PORTUGUESA (para todos os cargos): 1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros 
variados. 2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 3 Domínio da ortografia oficial. 3.1 Emprego 
das letras. 3.2 Emprego da acentuação gráfica. 4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 
Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e outros elementos de 
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sequenciação textual. 4.2 Emprego/correlação de tempos e modos verbais. 5 Domínio da estrutura 
morfossintática do período. 5.1 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.2 
Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. 5.3 Emprego dos sinais de 
pontuação. 5.4 Concordância verbal e nominal. 5.5 Emprego do sinal indicativo de crase. 5.6 Colocação 
dos pronomes átonos. 6 Reescritura de frases e parágrafos do texto. 6.1 Substituição de palavras ou de 
trechos de texto. 6.2 Retextualização de diferentes gêneros e níveis de formalidade. 7 Correspondência 
oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República). 7.1 Adequação da linguagem ao tipo 
de documento. 7.2 Adequação do formato do texto ao gênero. 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA — exceto para os cargos de técnico científico – área: administração de 
dados (TI), técnico científico – área: análise de sistema (TI), técnico científico – área: banco de dados 
(TI), técnico científico – área: governança de TI (TI), técnico científico – área: produção de 
infraestrutura (TI), técnico científico – área: redes e telecomunicação (TI), técnico científico – área: 
segurança da informação (TI), técnico científico – área: suporte técnico (TI): 1 Noções de sistema 
operacional (ambientes Linux e Windows). 2 Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes 
Microsoft Office e BrOffice). 3 Redes de computadores. 3.1 Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos de Internet e intranet. 3.2 Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Google Chrome e similares). 3.3 Programas de correio eletrônico (Outlook Express, Mozilla 
Thunderbird e similares). 3.4 Sítios de busca e pesquisa na Internet. 3.5 Grupos de discussão. 3.6 Redes 
sociais. 3.7 Computação na nuvem (cloudcomputing). 4 Conceitos de organização e de gerenciamento 
de informações, arquivos, pastas e programas. 5 Segurança da informação. 5.1 Procedimentos de 
segurança. 5.2 Noções de vírus, worms e pragas virtuais. 5.3 Aplicativos para segurança (antivírus, 
firewall, antispyware etc.). 5.4 Procedimentos de backup. 5.5 Armazenamento de dados na nuvem 
(cloudstorage). 
ATUALIDADES (para todos os cargos): Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como 
segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, 
relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-relações e suas vinculações 
históricas. 
RACIOCÍNIO LÓGICO— somente para os cargos de técnico científico – área: administração de dados 
(TI), técnico científico – área: análise de sistema (TI), técnico científico – área: banco de dados (TI), 
técnico científico – área: governança de ti (TI), técnico científico – área: produção de infraestrutura 
(TI), técnico científico – área: redes e telecomunicação (TI), técnico científico – área: segurança da 
informação (TI), técnico científico – área: suporte técnico (TI): 1 Estruturas lógicas. 2Lógica de 
argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões. 3 Lógica sentencial (ou proposicional): 
proposições simples e compostas; tabelas-verdade; equivalências; leis de De Morgan; diagramas lógicos. 
4 Lógica de primeira ordem. 5Princípios de contagem e probabilidade. 6 Operações com conjuntos. 7 
Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. 
MATEMÁTICA (para todos os cargos): 1 Números inteiros, racionais e reais; problemas de contagem. 2 
Sistema legal de medidas. 3 Razões e proporções; divisão proporcional; regras de três simples e 
composta; porcentagens. 4 Equações e inequações de 1º e 2º graus; sistemas lineares. 5 Funções e 
gráficos. 6 Progressões aritméticas e geométricas. 7 Funções exponenciais e logarítmicas. 8 Noções de 
probabilidade e estatística. 9 Juros simples e compostos: capitalização e descontos. 10 Taxas de juros: 
nominal, efetiva, equivalentes, proporcionais, real e aparente. 11 Rendas uniformes e variáveis. 12 
Planos de amortização de empréstimos e financiamentos. 13 Cálculo financeiro: custo real efetivo de 
operações de financiamento, empréstimo e investimento. 14 Avaliação de alternativas de investimento. 
15 Taxas de retorno, taxa interna de retorno. 
NOÇÕES DE SISTEMA BANCÁRIO (exceto para o cargo de técnico bancário): 1 Estrutura do Sistema 
Financeiro Nacional. 1.1 Conselho Monetário Nacional. 1.2 Banco Central do Brasil. 1.3 Comissão de 
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Valores Mobiliários. 1.4 Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. 1.5Bancos comerciais. 
1.6Caixas econômicas. 1.7Cooperativas de crédito. 1.8Bancos comerciais cooperativos. 1.9Bancos de 
investimento. 1.10Bancos de desenvolvimento. 1.11Sociedades de crédito, financiamento e 
investimento. 1.12Sociedades de arrendamento mercantil. 1.13Sociedades corretoras de títulos e 
valores mobiliários. 1.14Sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários. 1.15Bolsas de valores. 
1.16Bolsas de mercadorias e de futuros. 1.17 Sistemaespecial de liquidação e custódia (SELIC). 1.18 
Central de liquidação financeira e de custódia de títulos (CETIP). 1.19Sociedades de crédito imobiliário. 
1.10Associações de poupança e empréstimo. 2 Produtos e serviços financeiros. 2.1 Depósitos à vista, 
depósitos a prazo (CDB e RDB) e letras de câmbio. 2.2 Cobrança e pagamento de títulos e carnês. 2.3 
Transferências automáticas de fundos. 2.4 Commercialpapers. 2.5 Arrecadação de tributos e tarifas 
públicas. 2.6 Home/office banking, remote banking, banco virtual e dinheiro de plástico. 2.7 Corporate 

finance. 2.8 Fundos mútuos de investimento. 2.9 Hot money. 2.10 Contas garantidas. 2.11 Crédito 
rotativo. 2.12 Descontos de títulos. 2.13 Financiamento de capital de giro. 2.14 
Vendorfinance/comprorfinance. 2.15 Leasing (tipos, funcionamento, bens). 2.16 Financiamento de 
capital fixo. 2.17 Crédito direto ao consumidor. 2.18 Crédito rural. 2.19 Cadernetas de poupança. 2.20 
Financiamento à importação e à exportação: repasses de recursos do BNDES. 2.21 Cartões de crédito. 
2.22 Títulos de capitalização. 2.23 Planos de aposentadoria e pensão privados. 2.24 Planos de seguros. 3 
Garantias do Sistema Financeiro Nacional: aval, fiança, penhor mercantil, alienação fiduciária, hipoteca, 
fianças bancárias,fundo garantidor de crédito (FGC). 4 Crime de lavagem de dinheiro. 4.1 Conceito e 
etapas. 4.2 Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro. 4.2.1 Lei nº 9.613/1998 e suas 
alterações 4.2.2 Circular Bacen nº 2.852/1998. 4.2.3 Circular Bacen nº 3.339/2006. 4.2.4 Carta-Circular 
Bacen nº 2.826/1998. 4.2.5 Carta-Circular Bacen nº 3.098/2003. 
14.2.1.2 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO 1: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: ADMINISTRAÇÃO: 1 Evolução da administração. 1.1 principais 
abordagens da administração (clássica até contingencial). 1.2 Evolução da administração pública no 
Brasil (após 1930); reformas administrativas; a nova gestão pública. 2 Processo administrativo. 2.1 
Funções de administração: planejamento, organização, direção e controle. 2.2 Processo de 
planejamento. 2.2.1 Planejamento estratégico: visão, missão e análise SWOT. 2.2.2 Análise competitiva 
e estratégias genéricas. 2.2.3 Redes e alianças. 2.2.4 Planejamento tático. 2.2.5 Planejamento 
operacional. 2.2.6 Administração por objetivos. 2.2.7 Balancedscorecard. 2.2.8 Processo decisório. 2.3 
Organização. 2.3.1 Estrutura organizacional. 2.3.2 Tipos de departamentalização: características, 
vantagens e desvantagens de cada tipo. 2.3.3 Organização informal. 2.3.4 Cultura organizacional. 2.4 
Direção. 2.4.1 Motivação e liderança. 2.4.2 Comunicação. 2.4.3 Descentralização e delegação. 2.5 
Controle. 2.5.1 Características. 2.5.2 Tipos, vantagens e desvantagens. 2.5.3 Sistema de medição de 
desempenho organizacional. 3 Gestão de pessoas. 3.1 Equilíbrio organizacional. 3.2 Objetivos, desafios e 
características da gestão de pessoas. 3.3 Recrutamento 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 Análise e descrição de cargos. 3.5 
Capacitação de pessoas. 3.6 Gestão de desempenho. 4 Gestão da qualidade e modelo de excelência 
gerencial. 4.1 Principais teóricos e suas contribuições para a gestão da qualidade. 4.2 Ferramentas de 
gestão da qualidade. 4.3 Modelo da fundação nacional da qualidade. 4.4 Modelo do gespublica. 5 
Gestão de projetos. 5.1 Elaboração, análise e avaliação de projetos. 5.2 Principais características dos 
modelos 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 mapeamento, análise e melhoria de processos. 6.3 Processos 
e certificação ISO 9000:2000. 6.4 Noções de estatística aplicada ao controle e à melhoria de processos. 7 
Legislação administrativa. 7.1 Administração direta, indireta, e fundacional. 7.2 Atosa dministrativos. 7.3 
Requisição. 7.4 Regime dos servidores públicos federais: admissão, demissão, concurso público, estágio 
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probatório, vencimento básico, licença, aposentadoria. 8 Orçamento público. 8.1 Princípios 
orçamentários. 8.2 Diretrizes orçamentárias. 8.3 Processo orçamentário. 8.4 Métodos, técnicas e 
instrumentos do orçamento público; normas legais aplicáveis. 8.5 SIDOR e SIAFI. 8.6 Receita pública: 
categorias, fontes, estágios; dívida ativa. 8.7 Despesa pública: categorias, estágios. 8.8 Suprimento de 
fundos. 8.9 Restos a pagar. 8.10 Despesas de exercícios anteriores. 8.11 A conta única do Tesouro. 9 
Licitação pública. 9.1 Modalidades, dispensa e inexigibilidade. 9.2 Pregão. 9.3 Contratos e compras. 9.4 
Convênios e termos similares. 10 Ética no serviço público. 10.1 Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto n.º 1.171/1994). 10.2 Comportamento profissional; 
atitudes no serviço; organização do trabalho; prioridade em serviço. 
CARGO 2: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: ARQUITETURA: 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 fundamentais em arquitetura e urbanismo. 2 Representação, 
métodos e técnicas de desenho. 2.1 Tipos de representação do projeto de arquitetura: NBR nº 
13.531/1995 e NBR nº 13.532/1995. 2.2 Perspectiva cônica e desenhos isométricos. 2.3 Geometria 
descritiva básica: os diedros, as três projeções e os cortes. 2.4 Croquis à mão e sketch-up. 2.5 Desenho 
técnico e AutoCAD. 2.6 Desenho técnico: NBR nº 8.403/1984, NBR nº 8.404/1984, NBR nº 10.068/1987, 
NBR .º 10.582/1988, NBR nº 6.492/1994, NBR nº 10.067/1995, NBR nº 10.126/1987 (versão corrigida 
em 1998), NBR nº 8.196/1999 e NBR ISO nº 10.209-2/2005. 3 Planejamento e projeto urbano. 3.1 Uso 
do solo. 3.2 Parcelamento do solo urbano: Lei Federal nº 6.766/1979. 3.3 Gestão urbana e instrumentos 
de gestão: plano diretor, estudo e relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA), licenciamento ambiental, 
instrumentos econômicos e administrativos. 3.4 Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001). 3.5 
Dimensionamento e programação. 3.5.1 Equipamentos públicos e comunitários. 3.5.2 Mobiliário 
urbano. 3.6 Sistemas de infraestrutura urbana. 3.6.1 Subsistema viário: hierarquização, 
dimensionamento, geometria e pavimentação. 3.6.2 Subsistema de drenagem pluvial. 3.6.3 Subsistema 
de abastecimento de água. 3.6.4 Subsistema de esgotamento sanitário. 3.6.5 Subsistema de resíduos 
sólidos: coleta e destinação. 3.6.6 Subsistema energético. 3.6.7 Subsistema de comunicações. 3.7 
Topografia. 3.7.1 Noções de poligonais, curvas de nível e movimento de terra. 3.7.2. Noções de sistema 
cartográfico e de georreferenciamento. 4 Sustentabilidade urbana. 4.1 Agenda Habitat e Agenda 21. 4.2 
Sistemas de baixo impacto ambiental: cisternas, coletores solares, fotocélulas. 5 Comunicação visual no 
edifício e na cidade. 6 NBR nº 9.050/2004 (versão corrigida de 2005). 7 Paisagismo. 7.1 Espaços livres: 
praças e parques. 7.2 Espaços vinculados à edificação: jardins. 8 Projetos de arquitetura para edifícios. 
8.1 Programa de necessidades/fluxograma. 8.2 Implantação. 8.3 Programas complexos: circulações e 
áreas restritas. 8.4 Modulação e racionalização da construção: concreto, aço e pré-moldados. 8.5 
Divisão espacial e leiaute de ambientes. 8.6 Ergonomia. 8.7 Conforto ambiental. 8.7.1 Conforto térmico. 
8.7.1.1 Aspectos bioclimáticos: clima, zona de conforto. 8.7.1.2 Insolação: uso da carta solar, desenho de 
brises. 8.7.1.3 Ventilação e exaustão. 8.7.1.4 Absorção, transmissão e reflexão térmica. 8.7.2 Conforto 
luminoso. 8.7.2.1 Iluminação natural. 8.7.2.2 Iluminação artificial. 8.7.3 Conforto acústico. 8.7.3.1 
Noções básicas de acústica: reverberação, eco, reflexão, absorção e isolamento; intensidade sonora. 
8.7.4 Auditórios. 8.7.4.1 Forma e volume (metro quadrado de ar). 8.7.4.2 Visibilidade. 8.7.4.3 
Revestimentos. 9 Leitura e interpretação de projetos complementares para edifícios. 9.1 Cálculo 
estrutural. 9.1.1 Aço. 9.1.2 Concreto. 9.1.3 Madeira. 9.2 Instalações elétricas. 9.3 Instalações 
hidrossanitárias. 9.4 Prevenção contra incêndio. 9.4.1 Noções básicas. 9.4.2 Saída de emergência: NBR 
9.077/2001. 9.5 Elevadores. 9.6 Ar-condicionado. 9.7 Instalações especiais. 9.7.1 Alarmes e para-raios. 
9.7.2 Telecomunicações/telefone. 9.7.3 Cabeamento estruturado de dados e voz. 10 Edifício: projeto de 
detalhamento. 10.1 Especificações e caderno de encargos. 10.1.1 Sistema construtivo e estrutural. 
10.1.2 Coberturas e impermeabilizações. 10.1.3 Vedações. 10.1.3.1 Alvenarias. 10.1.3.2 Esquadrias. 10.2 
Pinturas e revestimentos: especificações e quantitativos. 10.2.1 Piso, paredes e forro. 10.2.1.1 
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Revestimentos: cerâmico, melamínico etc. 10.3 Detalhes executivos: representação, especificação e 
cotagem. 10.3.1 Esquadrias: aço, alumínio e madeira. 10.3.2 Escadas e corrimãos (dimensionamento). 
11 Obra e fiscalização. 11.1 Organização e projeto do canteiro de obras. 11.2 Orçamento e cronograma 
físico-financeiro. 11.3 Responsabilidade técnica. 11.4 Acompanhamento e fiscalização de obras e 
serviços. 12 Legislação profissional. 12.1 Lei nº 5.194/1966. 12.2 Resolução do CREA nº 218/1973. 
CARGO 3: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA:  BIBLIOTECONOMIA: 1 Documentação: conceitos básicos e 
finalidades da documentação geral e jurídica. 2 Biblioteconomia e ciência da informação: conceitos 
básicos e finalidades. 3 Noções de informática para bibliotecas: dispositivos de memória, de entrada e 
saída de dados. 4 Normas técnicas para a área de documentação: referência bibliográfica (de acordo 
com as normas da ABNT — NBR nº 6.023/2002), resumos, abreviação de títulos de periódicos e 
publicações seriadas, sumário, preparação de índices de publicações, preparação de guias de 
bibliotecas, centros de informação e de documentação. 5 Indexação: conceito, definição, linguagens, 
descritores, processos e tipos de indexação. 6 Resumos e índices: tipos e funções. 7 Classificação 
decimal universal (CDU): estrutura, princípios e índices principais e emprego das tabelas auxiliares. 8 
Catalogação (AACR-2): catalogação descritiva, entradas e cabeçalhos; catalogação de multimeios: CD-
ROM, fitas de vídeos e fitas cassetes. 9 Catálogos: tipos e funções. 10 Organização e administração de 
bibliotecas: princípios e funções administrativos em bibliotecas, estrutura organizacional, as grandes 
áreas funcionais da biblioteca, marketing. 11 Centros de documentação e serviços de informação: 
planejamento, redes e sistemas. 12 Desenvolvimento de coleções: políticas de seleção e de aquisição, 
avaliação de coleções, fontes de informação. 13 Estrutura e características das publicações: Diário 
Oficial da União (DOU), Diário da Justiça. 14 Serviço de referência: organização de serviços de 
notificação corrente (serviços de alerta), disseminação seletiva da informação (DSI) — estratégia de 
busca de informação, planejamento e etapas de elaboração, atendimento ao usuário. 15 Estudo de 
usuário — entrevista. 16 Automação: formato de intercâmbio, formato US MARC, banco de dados, base 
de dados, planejamento da automação, principais sistemas de informação automatizados nacionais e 
internacionais. 17 Bibliografia: conceituação, teorias, classificação, histórico e objetivos. 
CARGO 4: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: CONTABILIDADE: I CONTABILIDADE GERAL. 1 Lei nº 
6.404/1976, alterações posteriores e legislação complementar; pronunciamentos do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). 2 Princípios fundamentais de contabilidade (aprovados pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, por meio das Resoluções CFC nº 750/1993 e nº 774/1994). 3 
Patrimônio: componentes patrimoniais — ativo, passivo e patrimônio líquido. 4 Fatos contábeis e 
respectivas variações patrimoniais. 5 Contas patrimoniais e de resultado; apuração de resultados; plano 
de contas. 6 Funções e estrutura das contas. 7 Análise econômico-financeira. 7.1 indicadores de liquidez. 
7.2 Indicadores de rentabilidade. 7.3 Indicadores de lucratividade. 7.4 Análise vertical e horizontal. 8 
Efeitos inflacionários sobre o patrimônio das empresas. 9 Avaliação e contabilização de investimentos 
societários no país; avaliação e contabilização de itens patrimoniais e de resultado. 10 Destinação de 
resultado. 11 Custos para avaliação de estoques. 12 Custos para tomada de decisões. 13 Sistemas de 
custos e informações gerenciais. 14 Estudo da relação custo versus volume versus lucro. 15 Elaboração 
de demonstrações contábeis pela legislação societária, pelos princípios fundamentais da contabilidade e 
pronunciamentos contábeis do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 15.1 Demonstração do 
fluxo de caixa (métodos direto e indireto). 15.2 Balanço patrimonial. 15.3 Demonstração do resultado do 
exercício. 15.4 Demonstração do valor adicionado. 16 Fusão, cisão e incorporação de empresas. 17 
Consolidação de demonstrações contábeis. 18 Tributos recuperáveis. 19 Controle de estoques: PEPS, 
UEPS e média ponderada móvel. II CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL. 1 Lei Federal nº 4.320/1964 e 
suas alterações (estabelece normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanço da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal). 2 Conceito, objeto, 
objetivo, campo de atuação da contabilidade governamental; sistemas de contas. 3 Variações 
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patrimoniais: variações ativas e passivas orçamentárias e extraorçamentárias. 4 Plano de contas único 
do Governo Federal: conceito, estrutura básica, ativo, passivo, despesa, receita, resultado diminutivo, 
resultado aumentativo, estrutura das contas, partes integrantes, características das contas, contas de 
controle, previsão e execução da receita, fixação e execução da despesa, restos a pagar e contas com 
função precípua de controle (contratos, cauções, convênios e instrumentos similares). 5 Balancete: 
características, conteúdo e forma. 6 Demonstrações contábeis: balanço orçamentário e balanço 
financeiro. 7 Balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. 8 Orçamento público: 
elaboração, acompanhamento e fiscalização. 8.1 Créditos adicionais, especiais, extraordinários, 
ilimitados e suplementares. 8.2 Plano Plurianual. 8.3 Projeto de Lei Orçamentária Anual: elaboração, 
acompanhamento e aprovação. 8.4 Princípios orçamentários. 8.5 Diretrizes orçamentárias. 8.6 Processo 
orçamentário. 8.7 Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público. 8.8 Normas legais 
aplicáveis. 8.9 SIDOR, SIAFI. 8.10 Receita pública: categorias, fontes, estágios; dívida ativa. 8.11 Despesa 
pública: categorias, estágios. 8.12 Suprimento de fundos. 8.13 Restos a pagar. 8.14 Despesas de 
exercícios anteriores. 8.15 A conta única do Tesouro. 8.16 Tomadas e prestações de contas. 9 Lei 
Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal). III CONTABILIDADE 
INTERMEDIÁRIA. 1 Orçamento empresarial. 2 Mercado de capitais (noções básicas). 3 Importações e 
exportações (noções básicas). 4 Avaliação e contabilização de investimentos societários no país e no 
exterior e destinação de resultado. 5 Custos para avaliação de estoques. 6 Custos para tomada de 
decisões. 7 Sistemas de custos e informações gerenciais. 8 Conversão de demonstrações contábeis em 
moedas estrangeiras. 9 Operações de joint-ventures (aspectos societários e tributários). 10 Noções de 
finanças empresariais. 11 Operações de leasing financeiro e operacional. 12 Operações de drawback 
(noções básicas). 13 Derivativos financeiros (noções básicas). IV CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA. 1 Imposto 
de renda pessoa jurídica. 2 Contribuição social sobre o lucro. 3 Imposto de renda retido na fonte (IRRF). 
4 Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS). 5 Participações governamentais. 6 
Programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público (PIS/PASEP). 7 
Contribuição para o financiamento da seguridade social (COFINS). 8 Contribuição de intervenção no 
domínio econômico (CIDE).  
CARGO 5: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: DIREITO: I DIREITO CONSTITUCIONAL. 1 Constituição: conceito, 
objeto, elementos e classificações. 1.1 Supremacia da Constituição. 1.2 Aplicabilidade das normas 
constitucionais. 1.3 Interpretação das normas constitucionais; métodos, princípios e limites. 2 Poder 
constituinte. 2.1 Características. 2.2 Poder constituinte originário. 2.3 Poder constituinte derivado. 3 
Princípios fundamentais. 4 Direitos e garantias fundamentais. 4.1 Direitos e deveres individuais e 
coletivos. 4.2 Habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data. 4.3 Direitos 
sociais. 4.4 Nacionalidade. 4.5 Direitos políticos. 4.6 Partidos políticos. 5 Organização do Estado. 5.1 
Organização político-administrativa. 5.2 Estado federal brasileiro. 5.3 A União. 5.4 Estados federados. 
5.5 Municípios. 5.6 O Distrito Federal. 5.7 Territórios 5.8 Intervenção federal. 5.9 Intervenção dos 
estados nos municípios. 6 Administração pública. 6.1 Disposições gerais. 6.2 Servidores públicos. 6.3 
Militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. 7 Organização dos poderes no Estado. 7.1 
Mecanismos de freios e contrapesos. 7.2 Poder legislativo. 7.2.1 Estrutura, funcionamento e atribuições. 
7.2.2 Comissões parlamentares de inquérito. 7.2.3 Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. 7.2.4 
Tribunal de Contas da União. 7.2.5 Processo legislativo. 7.2.6 Prerrogativas parlamentares. 7.3 Poder 
Executivo. 7.3.1 Presidente da República: atribuições, prerrogativas e responsabilidades. 7.3.2 Ministros 
de Estado. 7.3.3 Conselho da República e de Defesa Nacional. 7.4 Poder Judiciário. 7.4.1 Disposições 
gerais. 7.4.2 Órgãos do Poder Judiciário: organização e competências. 7.4.3 Conselho Nacional de 
Justiça. 8 Funções essenciais à justiça. 8.1 Ministério Público: princípios, garantias, vedações, 
organização e competências. 8.2 Advocacia pública. 8.3 Advocacia e defensoria pública. 9 Controle da 
constitucionalidade: sistemas gerais e sistema brasileiro. 9.1 Controle incidental ou concreto. 9.2 
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Controle abstrato de constitucionalidade. 9.3 Exame in abstractu da constitucionalidade de proposições 
legislativas. 9.4 Ação declaratória de constitucionalidade. 9.5 Ação direta de inconstitucionalidade. 9.6 
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 9.7 Ação direta de inconstitucionalidade por 
omissão. 9.8 Ação direta de inconstitucionalidade interventiva. 9.9 Controle concreto e abstrato de 
constitucionalidade do direito municipal. 10 Defesa do Estado e das instituições democráticas. 11 
Sistema tributário nacional. 11.1 Princípios gerais. 11.2 Limitações do poder de tributar. 11.3 Impostos 
da União, dos estados e dos municípios. 11.4 Repartição das receitas tributárias. 12 Finanças públicas. 
12.1 Normas gerais. 12.2 Orçamentos. 13 Ordem econômica e financeira. 13.1 Princípios gerais da 
atividade econômica. 13.2 Política urbana, agrícola e fundiária e reforma agrária. 14 Sistema financeiro 
nacional. 15 Ordem social. II DIREITO ADMINISTRATIVO. 1 Introdução ao direito administrativo. 1.1 Os 
diferentes critérios adotados para a conceituação do direito administrativo. 1.2 Objeto do direito 
administrativo. 1.3 Fontes do direito administrativo. 1.4 Regime jurídico-administrativo: princípios do 
direito administrativo. 1.5 Princípios da administração pública. 2 Administração pública. 2.1 Conceito de 
administração pública sob os aspectos orgânico, formal e material. 2.2 Órgão público: conceito e 
classificação. 2.3 Servidor: cargo e funções. 2.4 Atribuições. 2.5 Competência administrativa: conceito e 
critérios de distribuição. 2.6 Avocação e delegação de competência. 2.7 Ausência de competência: 
agente de fato. 2.8 Administração direta e indireta. 2.9 Autarquias. 2.10 Fundações públicas. 2.11 
Empresas públicas e privadas. 2.12 Sociedades de economia mista. 2.13 Entidades paraestatais. 2.14 
Dispositivos pertinentes contidos na Constituição Federal de 1988. 3 Atos administrativos. 3.1 
Conceitos, requisitos, elementos, pressupostos e classificação. 3.2 Fato e ato administrativo. 3.3 Atos 
administrativos em espécie. 3.4 Parecer: responsabilidade do emissor do parecer. 3.5 O silêncio no 
direito administrativo. 3.6 Cassação. 3.7 Revogação e anulação. 3.8 Processo administrativo. 3.9 Lei nº 
9.784/1999. 3.10 Fatos da administração pública: atos da administração pública e fatos administrativos. 
3.11 Formação do ato administrativo: elementos, procedimento administrativo. 3.12 Validade, eficácia e 
autoexecutoriedade do ato administrativo. 3.13 Atos administrativos simples, complexos e compostos. 
3.14 Atos administrativos unilaterais, bilaterais e multilaterais. 3.15 Atos administrativos gerais e 
individuais. 3.16 Atos administrativos vinculados e discricionários. 3.17 Mérito do ato administrativo, 
discricionariedade. 3.18 Ato administrativo inexistente. 3.19 Teoria das nulidades no direito 
administrativo. 3.20 Atos administrativos nulos e anuláveis. 3.21 Vícios do ato administrativo. 3.22 
Teoria dos motivos determinantes. 3.23 Revogação, anulação e convalidação do ato administrativo. 4 
Poderes da administração pública. 4.1 Hierarquia; poder hierárquico e suas manifestações. 4.2 Poder 
disciplinar. 4.3 Poder de polícia. 4.4 Polícia judiciária e polícia administrativa. 4.5 Liberdades públicas e 
poder de polícia. 4.6 Principais setores de atuação da polícia administrativa. 5 Serviços públicos. 5.1 
Concessão, permissão, autorização e delegação. 5.2 Serviços delegados. 5.3 Convênios e consórcios. 5.4 
Conceito de serviço público. 5.5 Caracteres jurídicos. 5.6 Classificação e garantias. 5.7 Usuário do serviço 
público. 5.8 Extinção da concessão de serviço público e reversão dos bens. 5.9 Permissão e autorização. 
6 Intervenção no domínio econômico: desapropriação. 7 Licitações. 7.1 Conceito, finalidades, princípios 
e objeto. 7.2 Obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação. 7.3 Modalidades. 7.4 Procedimento, 
revogação e anulação. 7.5 Sanções penais. 7.6 Normas gerais de licitação. 7.7 Legislação pertinente: Lei 
nº 8.666/1993 e suas alterações; Lei nº 10.520/2002 e suas alterações, bem como demais disposições 
normativas relativas ao pregão; Instrução Normativa do STN nº 1/1997. 7.8 Sistema de registro de 
preços. 8 Contratos administrativos. 8.1 Conceito, peculiaridades e interpretação. 8.2 Formalização. 8.3 
Execução, inexecução, revisão e rescisão. 8.4 Convênios e consórcios administrativos. 9 Controle da 
administração pública. 9.1 Conceito, tipos e formas de controle. 9.2 Controle interno e externo. 9.3 
Controle parlamentar. 9.4 Controle pelos tribunais de contas. 9.5 Controle administrativo. 9.6 Recurso 
de administração. 9.7 Reclamação. 9.8 Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992 e suas 
alterações). 9.9 Sistemas de controle jurisdicional da administração pública: contencioso administrativo 
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e sistema da jurisdição una. 9.10 Controle jurisdicional da administração pública no direito brasileiro. 
9.11 Controle da atividade financeira do Estado: espécies e sistemas. 9.12 Tribunal de Contas da União 
(TCU) e suas atribuições; entendimentos com caráter normativo exarados pelo TCU. 9.13 Sistema de 
correição do poder executivo federal: Decreto nº 5.480/2005, Decreto nº 5.683/2006, Decreto nº 
7.128/2010, Portaria CGU nº 335/2006. 9.14 Pedido de reconsideração e recurso hierárquico próprio e 
impróprio. 9.15 Prescrição administrativa. 9.16 Representação e reclamação administrativas. 9.17 
Advocacia pública consultiva. 9.18 Hipóteses de manifestação obrigatória. 9.19 Responsabilidades do 
parecerista e do administrador público pelas manifestações exaradas, quando age em acordo ou em 
desacordo com tais manifestações. 10 Agentes públicos e servidores públicos. 10.1 Agentes públicos 
(servidor público e funcionário público). 10.2 Natureza jurídica da relação de emprego público. 10.3 
Preceitos constitucionais. 10.4 Servidor efetivo e vitalício: garantias. 10.5 Estágio probatório. 10.6 
Servidor ocupante de cargo em comissão. 10.7 Direitos, deveres e responsabilidades dos servidores 
públicos civis. 10.8 Lei nº 8.112/1990 e suas alterações. 10.9 Regime disciplinar e processo 
administrativo-disciplinar. 10.10 Improbidade administrativa. 10.11 Lei nº 8.429/1992. 10.12 Lei 
Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 10.13 Formas de provimento e vacância 
dos cargos públicos. 10.14 Exigência constitucional de concurso público para investidura em cargo ou 
emprego público. 11 Bens públicos. 11.1 Classificação e caracteres jurídicos. 11.2 Natureza jurídica do 
domínio público. 11.3 Domínio público terrestre: evolução do regime jurídico das terras públicas 
(urbanas e rurais) no Brasil. 11.4 Terras devolutas. 11.5 Vias públicas, cemitérios públicos e portos. 11.6 
Utilização dos bens públicos: autorização, permissão e concessão de uso, ocupação, aforamento, 
concessão de domínio pleno. 11.7 Limitações administrativas. 11.8 Zoneamento. 11.9 Polícia edilícia. 
11.10 Zonas fortificadas e de fronteira. 11.11 Florestas. 11.12 Tombamento. 11.13 Servidões 
administrativas. 11.14 Requisição da propriedade privada. 11.15 Ocupação temporária. 12 
Responsabilidade civil do Estado. 12.1 Responsabilidade patrimonial do Estado por atos da 
administração pública: evolução histórica e fundamentos jurídicos. 12.2 Teorias subjetivas e objetivas da 
responsabilidade patrimonial do Estado. 12.3 Responsabilidade patrimonial do Estado por atos da 
administração pública no direito brasileiro. 13 Organização administrativa. 13.1 Advocacia-Geral da 
União. 13.2 Ministério da Fazenda. 13.3 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 13.4 Lei 
Complementar nº 73/1993. 13.5 Decreto-Lei nº 147/1967. III DIREITO CIVIL. 1 Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro: vigência, aplicação, interpretação e integração das leis; conflito das leis no 
tempo; eficácia da lei no espaço. 2 Pessoas naturais: existência; personalidade; capacidade; nome; 
estado; domicílio; direitos da personalidade; ausência. 3 Pessoas jurídicas: constituição; extinção; 
domicílio; sociedades de fato, grupos despersonalizados, associações; sociedades, fundações; 
desconsideração da personalidade jurídica; responsabilidade. 4 Bens: diferentes classes. 5 Ato jurídico: 
fato e ato jurídico. 6 Negócio jurídico: disposições gerais; classificação, interpretação; elementos; 
representação, condição; termo; encargo; defeitos do negócio jurídico; validade, invalidade e nulidade 
do negócio jurídico; simulação. 7 Atos jurídicos: lícitos e ilícitos. 8 Prescrição e decadência. 9 Prova. 10 
Obrigações: características; obrigações de dar; obrigações de fazer e de não fazer; obrigações 
alternativas; obrigações divisíveis e indivisíveis; obrigações solidárias; obrigações civis e naturais, 
obrigações de meio, de resultado e de garantia; obrigações de execução instantânea, diferida e 
continuada; obrigações puras e simples, condicionais, a termo e modais; obrigações líquidas e ilíquidas; 
obrigações principais e acessórias; transmissão das obrigações; adimplemento e extinção das 
obrigações; inadimplemento das obrigações. 11 Contratos: contratos em geral; disposições gerais; 
extinção; espécies de contratos regulados no Código Civil. 12 Atos unilaterais. 13 Títulos de crédito: 
disposições gerais; títulos ao portador, à ordem e nominativos. 14 Responsabilidade civil. 15 
Preferências e privilégios creditórios. 16 Empresário. 17 Direito de empresa: estabelecimento. 18 Posse. 
19 Direitos reais: propriedade; superfície; servidões; usufruto; uso; habitação; direito do promitente 
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comprador. 20 Direitos reais de garantia. 21 Direito de família: casamento; relações de parentesco; 
regime de bens entre os cônjuges; usufruto e administração dos bens de filhos menores; alimentos; bem 
de família; união estável; concubinato; tutela; curatela. 22 Direito das sucessões: sucessão em geral; 
sucessão legítima; sucessão testamentária; inventário e partilha. 23 Parcelamento do solo urbano (Lei nº 
6.766/1979). 24 Registro de imóveis (Lei nº 6.015/1973): noções gerais, registros, presunção de fé 
pública, prioridade, especialidade, legalidade, continuidade, transcrição, inscrição e averbação; 
procedimento de dúvida. 25 Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). 26 Locação de imóveis urbanos (Lei 
nº 8.245/1991): locação em geral, sublocações, aluguel, deveres do locador e do locatário, direito de 
preferência, benfeitorias, garantias locatícias, penalidades civis, nulidades, locação residencial, locação 
para temporada, locação não residencial. IV DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 1 Jurisdição e ação: conceito, 
natureza e características; das condições da ação. 2 Partes e procuradores: capacidade processual e 
postulatória; deveres e substituição das partes e procuradores. 3 Litisconsórcio e assistência. 4 
Intervenção de terceiros: oposição, nomeação à autoria, denunciação à lide e chamamento ao processo. 
5 Ministério Público. 6 Competência: em razão do valor e da matéria; competência funcional e 
territorial; modificações de competência e declaração de incompetência. 7 O juiz. 8 Atos processuais: 
forma dos atos; prazos; comunicação dos atos; nulidades. 9 Formação, suspensão e extinção do 
processo. 10 Processo e procedimento; procedimentos ordinário e sumário. 11 Procedimento ordinário: 
petição inicial; requisitos, pedido e indeferimento. 12 Resposta do réu: contestação, exceções e 
reconvenção. 13 Revelia. 14 Julgamento conforme o estado do processo. 15 Provas: ônus da prova; 
depoimento pessoal; confissão; provas documental e testemunhal. 16 Audiência: conciliação, instrução 
e julgamento. 17 Sentença e coisa julgada. 18 Liquidação e cumprimento da sentença. 19 Recursos: 
disposições gerais. 20 Processo de execução: execução em geral; diversas espécies de execução — 
execução para entrega de coisa, execução das obrigações de fazer e de não fazer. 21 Execução de ações 
coletivas. 22 Processo cautelar e medidas cautelares: disposições gerais; procedimentos cautelares 
específicos (arresto, sequestro, busca e apreensão); exibição e produção antecipada de provas. 23 
Procedimentos especiais: mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, ação de improbidade 
administrativa. V DIREITO TRIBUTÁRIO: 1 Sistema Tributário Nacional: limitações do poder de tributar; 
princípios do direito tributário; repartição das receitas tributárias. 2 Tributo: conceito; natureza jurídica; 
espécies; imposto; taxa; contribuição de melhoria; empréstimo compulsório; contribuições. 3 
Competência tributária: classificação; exercício da competência tributária; capacidade tributária ativa; 
imunidade tributária; distinção entre imunidade, isenção e não incidência; imunidades em espécie. 4 
Fontes do direito tributário: Constituição Federal; leis complementares; leis ordinárias e atos 
equivalentes; tratados internacionais; atos do poder executivo federal com força de lei material; atos 
exclusivos do poder legislativo; convênios; decretos regulamentares; normas complementares. 5 
Vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária. 6 Obrigação tributária: definição 
e natureza jurídica; obrigação principal e acessória; fato gerador; sujeito ativo; sujeito passivo; 
solidariedade; capacidade tributária; domicílio tributário; responsabilidade tributária; responsabilidade 
dos sucessores; responsabilidade de terceiros; responsabilidade por infrações. 7 Crédito tributário: 
constituição de crédito tributário; lançamento; modalidades de lançamento; suspensão do crédito 
tributário; extinção do crédito tributário; exclusão de crédito tributário; garantias e privilégios do crédito 
tributário. 8 Administração tributária: fiscalização; dívida ativa; certidões negativas. 9 Impostos da 
União: imposto sobre a importação de produtos estrangeiros; imposto sobre a exportação de produtos 
estrangeiros; imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza; imposto sobre produtos 
industrializados; imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos e valores 
mobiliários; imposto sobre a propriedade territorial rural; imposto sobre grandes fortunas. 10 Impostos 
dos estados e do Distrito Federal: imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens 
ou direitos; imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
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serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior; imposto sobre propriedade de veículos automotores. 11 Impostos dos 
municípios: imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana; imposto sobre transmissão inter 

vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos 
reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; imposto sobre 
serviços de qualquer natureza. 12 Processo administrativo tributário: princípios básicos; acepções e 
espécies; determinação e exigência do crédito tributário; representação fiscal para fins penais; 
delegacias da Receita Federal de Julgamento; conselhos de contribuintes; Câmara Superior de Recursos 
Fiscais. 13 Processo judicial tributário: ação de execução fiscal; Lei nº 6.830/1980; ação cautelar fiscal; 
ação declaratória da inexistência de relação jurídico-tributária; ação anulatória de débito fiscal; 
mandado de segurança; ação de repetição de indébito; ação de consignação em pagamento; ações de 
controle de constitucionalidade; ação civil pública. 14 Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 
de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123/2006). 15 Ilícito tributário: ilícito administrativo tributário; 
ilícito penal tributário; crimes contra a ordem tributária; Lei nº 8.137/1990. VI DIREITO FINANCEIRO: 1 
Direito financeiro. 1.1 Conceito e objeto. 1.2 Direito financeiro na Constituição de 1988: normas gerais e 
orçamento. 2 Despesa pública. 2.1 Conceito e classificação de despesa pública. 2.2 Disciplina 
constitucional dos precatórios. 3 Receita pública. 3.1 Conceito, ingresso e receitas. 3.2 Classificação das 
receitas públicas. 4 Orçamento público. 4.1 Conceito, espécies e natureza jurídica. 4.2 Princípios 
orçamentários. 4.3 Leis orçamentárias: espécies e tramitação legislativa. 4.4 Lei nº 4.320/1964. 4.5 
Fiscalização financeira e orçamentária. 5 Lei de Responsabilidade Fiscal. 5.1 Planejamento. 5.2 Receita 
pública. 5.3 Despesa pública. 5.4 Transferências voluntárias. 5.5 Destinação de recursos públicos para o 
setor privado. 5.6 Dívida e endividamento. 5.7 Gestão patrimonial. 5.8 Transparência, controle e 
fiscalização. 5.9 Disposições preliminares, finais e transitórias. 6 Crédito público. 6.1 Conceito e 
classificação de crédito público. 6.2 Natureza jurídica. 6.3 Controle, fiscalização e prestação de contas. 7 
Dívida pública. 7.1 Dívida ativa da União de natureza tributária e não tributária. VII DIREITO 
ECONÔMICO: 1 Direito econômico. 1.1 Evolução histórica do direito econômico. 1.2 Conceito e objeto 
do direito econômico. 1.3 Sujeitos econômicos. 2 Ordem Econômica. 2.1 Ordem econômica na 
Constituição de 1988: princípios gerais da atividade econômica. 2.2 Princípios explícitos e implícitos da 
ordem econômica. 3 Modalidades de intervenção do Estado brasileiro na ordem econômica. 3.1 
Intervenção direta. 3.1.1 Entidades estatais. 3.1.2 Monopólio estatal. 3.1.3 Empresas estatais 
prestadoras de serviços públicos. 3.2 Intervenção indireta. 3.2.1 Agente normativo. 3.2.2 Fiscalização 
estatal. 3.2.3 Incentivo estatal. 3.2.4 Contribuição de intervenção no domínio econômico. 3.2.5 
Exploração de recursos naturais. 3.2.6 Parcerias público-privadas. 4 Defesa da concorrência. 4.1 Sistema 
Brasileiro de Defesa da Concorrência: finalidades e estrutura. 4.2 Infrações à ordem econômica. 4.3 Atos 
de concentração. 5 Ordem econômica internacional. 5.1 Fases da integração econômica. 5.2 GATT/OMC. 
5.3 Área de Livre Comércio das Américas (ALCA). 5.4 Mercosul. 5.5 Infrações ao comércio exterior. 5.6 
Instrumentos de defesa comercial. VIII DIREITO DO TRABALHO: 1 Princípios e fontes do direito do 
trabalho. 2 Direitos constitucionais dos trabalhadores (art. 7º da Constituição Federal de 1988). 3 
Relação de trabalho e relação de emprego: requisitos e distinção; relações de trabalho lato sensu 
(trabalho autônomo, eventual, temporário e  avulso). 4 Sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu: 
empregado e empregador (conceito e caracterização); poderes do empregador no contrato de trabalho. 
5 Grupo econômico; sucessão de empregadores; responsabilidade solidária. 6 Contrato individual de 
trabalho: conceito, classificação e características. 7 Alteração do contrato de trabalho: alteração 
unilateral e bilateral; o jus variandi. 8 Suspensão e interrupção do contrato de trabalho: caracterização e 
distinção. 9 Rescisão do contrato de trabalho: justa causa; rescisão indireta; dispensa arbitrária; culpa 
recíproca; indenização. 10 Aviso prévio. 11 Estabilidade e garantias provisórias de emprego: formas de 
estabilidade; despedida e reintegração de empregado estável. 12 Duração do trabalho; jornada de 
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trabalho; períodos de descanso; intervalo para repouso e alimentação; descanso semanal remunerado; 
trabalho noturno e trabalho extraordinário; sistema de compensação de horas. 13 Salário-mínimo: 
irredutibilidade e garantia. 14 Férias: direito a férias e sua duração; concessão e época das férias; 
remuneração e abono de férias. 15 Salário e remuneração: conceito e distinções; composição do salário; 
modalidades de salário; formas e meios de pagamento do salário; 13º salário. 16 Equiparação salarial; 
princípio da igualdade de salário; desvio de função. 17 FGTS. 18 Prescrição e decadência. 19 Segurança e 
medicina no trabalho: CIPA; atividades insalubres ou perigosas. 20 Proteção ao trabalho do menor. 21 
Proteção ao trabalho da mulher; estabilidade da gestante; licença-maternidade. 22 Direito coletivo do 
trabalho: liberdade sindical (Convenção nº 87 da OIT); organização sindical; conceito de categoria; 
categoria diferenciada; convenções e acordos coletivos de trabalho. 23 Direito de greve e serviços 
essenciais. 24 Comissões de conciliação prévia. 25 Renúncia e transação. IX DIREITO PROCESSUAL DO 
TRABALHO: 1 Procedimentos nos dissídios individuais: reclamação; jus postulandi; revelia; exceções; 
contestação; reconvenção; partes e procuradores; audiência; conciliação; instrução e julgamento; justiça 
gratuita. 2 Provas no processo do trabalho: interrogatórios; confissão e consequências; documentos; 
oportunidade de juntada; prova técnica; sistemática da realização das perícias; testemunhas. 3 Recursos 
no processo do trabalho: disposições gerais: efeitos suspensivo e devolutivo; recursos no processo de 
cognição; recursos no processo de execução. 4 Processos de execução: liquidação; modalidades da 
execução; embargos do executado — impugnação do exequente. 5 Jurisprudência do Tribunal Superior 
do Trabalho: súmulas e orientações jurisprudenciais. 6 Prescrição e decadência no processo do trabalho. 
7 Competência da Justiça do Trabalho. 8 Rito sumaríssimo no dissídio individual. 9 Comissão prévia de 
conciliação nos dissídios individuais. 10 Ação rescisória no processo do trabalho. 11 Mandado de 
segurança: cabimento no processo do trabalho. 12 Dissídios coletivos. X DIREITO DO CONSUMIDOR: 1 
Direito do consumidor. 1.1 Natureza e fonte de suas regras. 1.2 Características e princípios do Código de 
Defesa do Consumidor. 1.3 Integrantes e objeto da relação de consumo. 1.4 Política Nacional de 
Relações de Consumo: objetivos e princípios. 1.5 Direitos básicos do consumidor. 1.6 Qualidade de 
produtos e serviços, prevenção e reparação de danos. 1.6.1 Proteção à saúde e segurança. 1.6.2 
Responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. 1.6.3 Responsabilidade por vício do produto e do 
serviço. 1.6.4 Decadência e prescrição. 1.6.5 Desconsideração da personalidade jurídica. 1.7 Práticas 
comerciais. 1.7.1 Oferta e efeito vinculante da oferta publicitária. 1.7.2 Publicidade. 1.7.3 Práticas 
abusivas. 1.7.4 Cobrança de dívidas. 1.7.5 Bancos de dados e cadastros de consumidores. 1.8 Proteção 
contratual. 1.8.1 Princípios basilares dos contratos de consumo. 1.8.2. Cláusulas abusivas. 1.8.3 
Contratos de adesão. 1.9 Sanções administrativas. 2 Infrações penais. 2.1 As relações de consumo como 
bem jurídico penal. 2.2 Sujeitos ativo e passivo dos crimes contra as relações de consumo. 2.3 Código 
penal e proteção ao consumidor. 2.4 Resultado nas infrações penais de consumo e crimes de perigo. 2.5 
Responsabilidade penal da pessoa jurídica. 2.6 Tipos penais: omissão de informação a consumidores; 
omissão de comunicação da nocividade de produtos; execução de serviço de alto grau de 
periculosidade; oferta não publicitária enganosa; publicidade enganosa ou abusiva; indução a 
comportamento prejudicial ou perigoso; publicidade sem base fática, técnica ou científica; troca de 
peças usadas sem autorização; cobrança abusiva de dívidas; impedimento de acesso a cadastros e banco 
de dados; omissão de correção de informações em bancos de dados e cadastros; omissão de entrega do 
termo de garantia. 2.7 Individualização e fixação judicial da pena. 2.8 Valor da fiança; assistência; ação 
penal subsidiária. 3 Defesa do consumidor em juízo. 3.1 Interesses ou direitos difusos, coletivos e 
individuais homogêneos; legitimidade ativa para a propositura de ações coletivas. 3.2 Ações coletivas 
para a defesa de interesses individuais homogêneos. 3.3 Ações de responsabilidade do fornecedor de 
produtos e serviços. 3.4 Coisa julgada. 4 Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 4.1 Ministério 
Público e Defensoria Pública. 4.2 Delegacia do Consumidor. 4.3 PROCON. 4.4 Associações civis de defesa 
do consumidor. 4.5 Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. 4.6 Instituto Brasileiro de 
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Defesa do Consumidor. 4.7 Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. 4.8 Sistema Nacional 
de Informações de Defesa do Consumidor. 4.9 Conflito de atribuições entre PROCON e outros órgãos de 
defesa do consumidor. 5 Convenção coletiva de consumo. XI DIREITO EMPRESARIAL: 1 Fundamentos do 
direito empresarial. 1.1 Origem e evolução histórica, autonomia, fontes e características. 1.2 Teoria da 
empresa. 1.3 Empresário: conceito, caracterização, inscrição, capacidade; empresário individual; 
pequeno empresário. 1.4 Microempresa e empresa de pequeno porte (Lei Complementar nº 123/2006). 
1.5 Prepostos do empresário. 1.6 Institutos complementares: nome empresarial, estabelecimento 
empresarial, escrituração. 2 Registro de empresa. 2.1 Órgãos de registro de empresa. 2.2 Atos de 
registro de empresa. 2.3 Processo decisório do registro de empresa. 2.4 Inatividade da empresa. 2.5 
Empresário irregular. 2.6 Lei nº 8.934/1994. 3 Propriedade industrial. 3.1 Lei nº 9.279/1996. 3.2 O 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 3.3 Propriedade industrial e direitos autorais. 3.4 Patentes. 
3.5 Desenho industrial. 3.6 Marca: espécies. 3.7 Procedimento de registro. 3.8 Indicações geográficas. 4 
Títulos de crédito. 4.1 Histórico da legislação cambiária. 4.2 Conceito de títulos de crédito, 
características e princípios informadores. 4.3 Classificação dos títulos de crédito: letra de câmbio, nota 
promissória, cheque, duplicata, endosso e aval. 4.4 Títulos de crédito comercial, industrial, à exportação, 
rural, imobiliário, bancário. 4.5 Letra de arrendamento mercantil. 5 Ação cambial. 5.1 Ação de regresso. 
5.2 Inoponibilidade de exceções. 5.3 Responsabilidade patrimonial e fraude à execução. 5.4 Embargos 
do devedor. 5.5 Ação de anulação e substituição de título. 6 Protesto de títulos e outros documentos de 
dívida: legislação, modalidades, procedimentos, efeitos, ações judiciais envolvendo o protesto. 7 Direito 
societário. 7.1 Sociedade empresária: conceito, terminologia, ato constitutivo. 7.2 Sociedades simples e 
empresárias. 7.3 Personalização da sociedade empresária. 7.4 Classificação das sociedades empresárias. 
7.5 Sociedade irregular. 7.6 Teoria da desconsideração da personalidade jurídica. 7.7 Desconsideração 
inversa. 7.8 Regime jurídico dos sócios. 7.9 Sociedade limitada. 7.10 Sociedade anônima. 7.11 Lei nº 
6.404/1976. 7.12 Sociedade em nome coletivo. 7.13 Sociedade em comandita simples. 7.14 Sociedade 
em comandita por ações. 7.15 Operações societárias: transformação, incorporação, fusão e cisão. 7.16 
Relações entre sociedades: coligações de sociedades, grupos societários, consórcios, sociedade 
subsidiária integral, sociedade de propósito específico. 7.17 Dissolução, liquidação e extinção das 
sociedades. 7.18 Concentração empresarial e defesa da livre concorrência. 8 Contratos mercantis. 8.1 
Características. 8.2 Compra e venda mercantil. 8.3 Comissão mercantil. 8.4 Representação comercial. 
8.5 Concessão mercantil. 8.6 Franquia (franchising). 8.7 Contratos bancários: depósito bancário, mútuo 
bancário, desconto bancário, abertura de crédito. 8.8 Contratos bancários impróprios: alienação 
fiduciária em garantia, arrendamento mercantil (leasing), faturização (factoring), cartão de crédito. 8.9 
Contrato de seguro. 8.10 Contratos intelectuais: cessão de direito industrial, licença de uso de direito 
industrial, transferência de tecnologia, comercialização de logiciário (software). 9 Direito falimentar. 9.1 
Lei nº 11.101/2005. 9.2 Teoria geral do direito falimentar. 9.3 Processo falimentar. 9.4 Pessoa e bens do 
falido. 9.5 Regime jurídico dos atos e contratos do falido. 9.6 Regime jurídico dos credores do falido. 9.7 
Recuperação judicial. 9.8 Recuperação extrajudicial. 9.9 Liquidação extrajudicial de instituições 
financeiras. 
CARGO 6: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: ECONOMIA: 1 Microeconomia. 1.1 Conceitos fundamentais: 
formas de organização da atividade econômica, o papel dos preços, custo de oportunidade, fator de 
produção e fronteiras das possibilidades de produção. 1.2 Determinação das curvas de procura; curvas 
de indiferença; equilíbrio do consumidor; efeitos preço, renda e substituição; elasticidade da procura; 
fatores de produção; produtividade média e marginal; lei dos rendimentos decrescentes e rendimentos 
de escala; custos de produção no curto e longo prazos; custos totais, médios e marginais, fixos e 
variáveis. 1.3 Teoria do consumidor, utilidades cardinal e ordinal, restrição orçamentária, equilíbrio do 
consumidor e funções demanda, curvas de Engel, demanda de mercado, teoria da produção, isoquantas 
e curvas de isocusto, funções de produção e suas propriedades, curvas de produto e produtividade, 
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curvas de custo, equilíbrio da firma, equilíbrio de curto e de longo prazos; economia do bem-estar; 
ótimo de Pareto. 1.4 Estruturas de mercado: concorrência perfeita, concorrência imperfeita, monopólio, 
oligopólio; outras estruturas de mercado; dinâmica de determinação de preços e margem de lucro; 
padrão de concorrência; análise de competitividade; análise de indústrias e da concorrência; vantagens 
competitivas; cadeias e redes produtivas; competitividade e estratégia empresarial. 2 Macroeconomia. 
2.1 Principais agregados macroeconômicos. 2.2 Identidades macroeconômicas básicas. 2.3 Sistema de 
contas nacionais. 2.4 Contas nacionais no Brasil. 2.5 Conceitos de deficit e dívida pública. 2.6 Balanço de 
pagamentos.  2.7 Papel do governo na economia: estabilização, crescimento e redistribuição. 2.8 A 
teoria keynesiana. 2.9 Oferta e demanda agregadas. 2.10 Agregados monetários; as contas do sistema 
monetário. 2.11 Modelo IS-LM. 2.12 Políticas fiscal e monetária. 2.13 Relações entre inflação, juros e o 
resultado fiscal. 2.14 Relações entre o nível de atividade e o mercado de trabalho; salários, inflação e 
desemprego. 2.15 Comércio exterior; câmbio, tarifas, subsídios, cotas. 2.16 Blocos econômicos, acordos 
internacionais e retaliações. 2.17 Globalização e organismos multilaterais. 2.18 Fluxos financeiros 
internacionais e mercados de capitais. 3 Economia do setor público. 3.1 O Estado e as funções 
econômicas governamentais. 3.2 As necessidades públicas e as formas de atuação dos governos. 3.3 
Estado regulador e produtor. 3.4 Políticas fiscal e monetária; outras políticas econômicas. 3.5 Evolução 
da participação do setor público na atividade econômica. 3.6 contabilidade fiscal: NFSP; resultados 
nominal, operacional e primário; dívida pública. 3.7 Sustentabilidade do endividamento público. 3.8 
Financiamento do deficit público a partir dos anos 80 do século XX. 3.9 Inflação e crescimento. 4 
Economia brasileira. 4.1 Aspectos gerais do comportamento recente da economia brasileira e das 
políticas econômicas adotadas pelos últimos governos. 4.2 Mudanças estruturais da economia brasileira 
a partir da aceleração dos processos de industrialização e urbanização. 4.3 Os planos de 
desenvolvimento mais importantes desde a segunda metade do século XX. 4.4 Principais 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 e espaciais 
de renda e de riqueza. 4.7 Perfil demográfico brasileiro. 4.8 Estrutura tributária brasileira. 4.9 O 
mercado de trabalho e as condições de emprego e renda. 4.10 Estrutura orçamentária e a evolução do 
deficit 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. 
CARGO 7: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: ENGENHARIA AGRONÔMICA: 1 Administração agrícola: 
organização e operação da propriedade agrícola, planejamento das atividades agrícolas, 
desenvolvimento agrícola sustentado. 2 Edafologia: gênese, morfologia e classificação dos solos, 
capacidade de uso dos solos, métodos de conservação do solo, adubos, corretivos, adubação e calagem. 
3 Energização rural: fonte de produção de energia nas atividades agropecuárias. 4 Extensão rural: 
atuação da extensão rural no desenvolvimento das atividades agrosilvopastoris. 5 Fitotecnia: técnicas de 
cultivos de grandes culturas, de culturas olerícolas, de espécies frutíferas, ornamentais e florestais, 
fronteiras agrícolas fitogeográficas brasileiras, melhoria da produtividade agrícola, tecnologia de 
sementes. 6 Melhoramento de culturas agrícolas. 7Fitossanidade: fitopatologia e entomologia agrícola, 
defensivos agrícolas, manejo e controle integrado de doenças, pragas e plantas daninhas, receituário 
agronômico. 8 Mecanização agrícola: máquinas e implementos para preparo do solo, semeadura, 
plantio, pulverização, cultivo e colheita, tratores e tração animal. 9 Silvicultura: estudo e exploração de 
florestas naturais, reflorestamento, influência da floresta no ambiente. 10 Tecnologia de alimentos. 11 
Tecnologia pós-colheita de grãos e sementes: secagem, beneficiamento e armazenagem. 12 Uso da 
água: hidrologia e hidráulica aplicadas à agricultura, irrigação e drenagem. 13 Zootecnia: criação e 
aperfeiçoamento dos animais domésticos. 
CARGO 8: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: ENGENHARIA AMBIENTAL: 1 Geoprocessamento e 
sensoriamento remoto. 1.1 Conceitos básicos de sistemas de informação geográfica (SIG). 1.2 Sistemas 
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de coordenadas e georreferenciamento. 1.3 Sistemas de imageamento: principais sistemas sensores, 
conceitos de pixel, resolução espacial, temporal e radiométrica. 1.4 Imagens de radar, multiespectrais e 
multitemporais. 1.5 Aplicações de sensoriamento remoto no planejamento, monitoramento e controle 
dos recursos naturais e das atividades antrópicas. 2 Ecologia geral e aplicada. 2.1 Ecossistemas 
brasileiros. 2.2 Cadeia alimentar. 2.3 Sucessões ecológicas. 3 Recursos hídricos. 3.1 Noções de 
meteorologia e climatologia. 3.2 Noções de hidrologia: ciclo hidrológico, balanço hídrico, bacias 
hidrográficas, transporte de sedimentos. 3.3 Noções de hidráulica. 4 Controle de poluição ambiental. 4.1 
Qualidade da água. 4.2 Poluição hídrica. 4.3 Tecnologias de tratamento de água. 4.4 Tecnologias de 
tratamento de efluentes sanitários. 4.5 Poluentes atmosféricos. 4.6 Tecnologias de tratamento de 
resíduos sólidos. 5 Saneamento ambiental. 5.1 Sistema de abastecimento de água. 5.2 Rede de 
esgotamento sanitário. 5.3 Gerenciamento de resíduos sólidos: acondicionamento, coleta, transporte, 
tratamento e destinação final. 5.4 Drenagem urbana (micro e macro). 6 Planejamento e gestão 
ambiental. 6.1 Avaliação de impactos ambientais. 6.2 Riscos ambientais. 6.3 Valoração de danos 
ambientais. 6.4 Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 7 Meio ambiente e saúde. 7.1 
Noções de saúde pública. 7.2 Noções de epidemiologia. 7.3 Saúde ocupacional. 8 Planejamento 
territorial. 8.1 Instrumentos de controle do uso e ocupação do solo. 8.2 Estatuto das Cidades. 8.3 Planos 
diretores de ordenamento do território. 9 Defesa civil. 9.1 Sistema nacional de defesa civil. 9.2 
Gerenciamento de desastres, ameaças e riscos. 9.3 Política de combate a calamidades. 10 Legislação. 
10.1 Lei dos Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998 e Decreto nº 6.514/2008). 10.2 Código Florestal (Lei 
nº 4.771/1965 e alterações). 10.3 Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999 e Decreto nº 4.281/2002). 
10.4 Política nacional de resíduos sólidos (Lei nº 12.305/2010). 10.5 Organismos geneticamente 
modificados (Lei nº 11.105/2005). 10.6 Lei de agrotóxicos (Lei nº 7.802/1989 e alterações). 10.7 Política 
nacional de recursos hídricos (Lei nº 9.433/1997). 10.8 Política nacional do meio ambiente (Lei nº 
6.938/1981 e alterações). 10.9 Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (Lei 
nº9.985/2000 e alterações). 10.10 Convenção de Basiléia (Decretos nº 875/1993 e nº 4.581/2003). 10.11 
Convenção de Estocolmo (Decreto nº 5.472/2005). 10.12 Convenção de Roterdã (Decreto nº 
5.360/2005). 10.13 Protocolo de Quioto (Decreto nº 5.445/2005). 10.14 Protocolo de Montreal (Decreto 
nº 2.699/1998). 10.15 Lançamento de óleo e outras substâncias nocivas (Lei nº 9.966/2000 e Decreto nº 
4.136/2002). 10.16 Emissão de poluentes por veículos automotores (Lei nº 8.723/1993). 10.17 
Resoluções do CONAMA atinentes ao tema gestão, proteção e controle da qualidade ambiental: nº 
1/1986; nº 18/1986; nº 5/1989; nº 2/1990; nº 2/1991; nº 6/1991; nº 5/1993; nº 24/1994; nº 23/1996; 
nº 237/1997; nº 267/2000; nº 275/2001; nº 302/2002; nº 303/2002; nº 307/2002; nº 313/2002; nº 
316/2002; nº 357/2005; nº 358/2005; nº 362/2005; nº 369/2006; nº 371/2006; nº 375/2006; nº 
380/2006; nº 396/2008; nº 401/2008; nº 403/2008; nº 404/2008; nº 410/2009; nº 412/2009; nº 
413/2009; nº 414/2009; nº 415/2009; nº 416/2009; nº 418/2009; nº 420/2009; nº 422/2010; nº 
424/2010. 11 NBR ISO nº 14.001 (sistemas de gestão ambiental: requisitos e normas para uso); NBR ISO 
nº 14.004 (sistemas de gestão ambiental: diretrizes e princípios gerais de uso); NBR ISO nº 19.011 
(diretrizes para auditorias de gestão da qualidade e/ou ambiental). 
CARGO 9: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: ENGENHARIA CIVIL: 1 Construção civil. 1.1 Planialtimetria. 1.2 
Infraestrutura territorial. 1.3 Sistemas, métodos e processos de construção civil. 1.4 Edificações. 1.5 
Terraplenagem. 1.6 Estradas. 1.7 Tecnologia dos materiais de construção civil. 1.8 Resistência dos 
materiais de construção civil. 1.9 Patologia das construções. 1.10 Recuperação das construções. 1.11 
Equipamentos, dispositivos e componentes (hidrossanitários, de gás, de prevenção e combate a 
incêndio). 1.12 Instalações. 2 Sistemas estruturais: estabilidade das estruturas — concreto, metal, 
madeira, outros materiais, pré-moldados, pontes, grandes estruturas, estruturas especiais. 3 Geotecnia. 
4 Transportes. 4.1 Infraestrutura viária (rodovias, ferrovias, metrovias, aerovias, hidrovias). 4.2 
Terminais modais e multimodais. 4.3 Sistemas e métodos viários. 4.4 Operação. 4.5 Tráfego. 4.6 Serviço 
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de transporte. 4.7 Técnica e economia dos transportes. 4.8 Trânsito. 4.9 Sinalização. 4.10 Logística. 5 
Hidrotecnia. 5.1 Hidráulica e hidrologia aplicadas. 5.2 Sistemas, métodos e processos de aproveitamento 
múltiplo de recursos hídricos. 6 Saneamento básico. 6.1 Hidráulica e hidrologia aplicadas ao 
saneamento. 6.2 Sistemas, métodos e processos de abastecimento, tratamento, reserva e distribuição 
de águas. 6.3 Sistemas, métodos e processos de saneamento urbano e rural. 7 Avaliação de imóveis 
urbanos. 8 Licitações e contratos: legislação específica para obras de engenharia civil; Lei nº 8.666/1993 
e alterações. 9 Perícia e elaboração de relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais. 10 Princípios de 
planejamento e de orçamento público. 11 Elaboração de orçamentos. 12 Engenharia de segurança do 
trabalho. 12.1 Higiene do trabalho; doenças profissionais e doenças do trabalho; avaliação e controle de 
riscos profissionais; prevenção e controle de riscos em máquinas; equipamentos e instalações. 12.2 
Prevenção e proteção à saúde e segurança ocupacional e do meio ambiente: proteção ao meio 
ambiente, proteção contra incêndio e explosões, legislação e normas regulamentadoras (NR) do 
Ministério do Trabalho. 12.3 Ergonomia. 13 Informática e programas computacionais de engenharia: 
AutoCAD, Excel e programas computacionais usuais para projetos de engenharia. 14 Legislação 
profissional pertinente (sistema CONFEA-CREA). 
CARGO 10: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: ENGENHARIA ELÉTRICA: 1 Circuitos elétricos lineares. 1.1 
Elementos de circuitos. 1.2 Leis de Kirchhoff. 1.3 Métodos de análise nodal e das malha. 1.4 Análise de 
circuitos em CC e em CA (regime 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 
Eletromagnetismo. 2.1 Princípios gerais. 2.2 Campos eletrostático, magnetostático e 
eletromagnetostático. 2.3 Campos elétricos em meio material: propriedades, condições de fronteira em 
meios diferentes. 2.4 Forças devido aos campos magnéticos e momentos magnéticos. 2.5 Ondas TEM. 
2.6 Reflexão e refração de ondas planas. 3 Eletrônica analógica, digital e de potência. 3.1 Circuitos 
analógicos e dispositivos eletrônicos. 3.2 Famílias de circuitos lógicos. 3.3 Sistemas digitais. 3.4 
Conversores CC-CC, CC-CA, CA-CC e CA-CA. 3.5 Conversão analógica-digital e digital-analógica. 4 
Princípios de comunicações. 4.1 Comunicações analógicas e digitais. 4.2 Comutação analógica e digital. 5 
Microcomputadores. 5.1 Principais componentes. 5.2 Organização. 5.3 Sistemas operacionais. 6 Teoria 
de controle. 6.1 Análise e síntese de sistemas lineares escalares, contínuos e discretos, nos domínios do 
tempo e da frequência. 6.2 Métodos de análise de estabilidade. 6.3 Representação de sistemas lineares 
por variáveis de estado. 6.4 Noções de processamento de sinais. 7 Princípios de ciências dos materiais. 
7.1 Características e propriedades dos materiais condutores, isolantes, e magnéticos. 7.2 Polarização em 
dielétricos. 7.3 Magnetização em materiais. 8 Máquinas elétricas. 8.1 Princípios de conversão 
eletromecânica de energia. 8.2 Máquinas síncronas. 8.3 Máquinas de indução. 8.4 Máquinas CC. 8.5 
Transformadores. 9 Subestações e equipamentos elétricos. 9.1 Arranjos típicos, malhas de terra e 
sistemas auxiliares. 9.2 Equipamentos de manobra em alta tensão: 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: 
princípios e características de operação, tipos básicos. 10 Circuitos trifásicos e análise de faltas em 
sistemas 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 Componentes simétricos e faltas simétricas e assimétricas. 11 Instalações elétricas em baixa 
tensão. 11.1 Projeto de instalações prediais e industriais. 11.2 Acionamentos elétricos: motores elétricos 
de indução e diagramas de comando. 11.3 Segurança em instalações elétricas. 12 Fiscalização. 12.1 
Acompanhamento da aplicação de recursos (medições, emissão de fatura etc.). 12.2 Controle de 
execução de obras e serviços. 13 Legislações profissionais pertinentes (sistema CONFEA-CREA). 
CARGO 11: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: ENGENHARIA FLORESTAL: 1 Ecologia florestal. 1.1 
Caracterização ambiental. 1.2 Ecossistemas marginais. 1.3 Sucessão ecológica. 1.4 Análise de vegetação. 
1.5 Recuperação de áreas degradadas. 2 Mecanização e exploração florestal. 2.1 Equipamentos de 
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exploração florestal. 2.2 Exploração de baixo impacto. 2.3 Planejamento da exploração. 2.4 Estradas e 
ramais de exploração. 2.5 Pátio de estocagem. 2.6 Elaboração de projetos técnicos de exploração 
florestal. 3 Proteção florestal. 3.1 Incêndios: causas, efeitos e prevenção; combate a incêndios florestais. 
3.2 Técnicas de conservação do solo. 3.3 Manejo em solos de várzea e terra firme para fins 
conservacionistas. 3.4 Erosão. 3.5 Práticas conservacionistas. 4 Inventário florestal. 4.1 Inventário piloto. 
4.2 Processos de amostragem. 4.3 Planejamento de inventários florestais. 4.4 Elaboração de projetos de 
inventários florestais. 5 Implantação, condução e manejo de povoamentos florestais. 5.1 Sementes e 
viveiros florestais. 5.2 Plantio: preparo de área, espaçamento, adubação, desbaste, limpeza, desrama. 
5.3 Ordenamento florestal: rotação, cortes e planejamento de desbastes. 6 Silvicultura tropical. 6.1 
Classificação dos sistemas silviculturais. 6.2 Tratamentos silviculturais aplicados à regeneração natural. 
6.3 Planejamento da regeneração de povoamentos florestais. 7 Sistemas agroflorestais. 7.1 Tipos de 
sistemas. 7.2 Espécies recomendadas para sistemas agroflorestais. 7.3 Utilização de culturas intercalares 
como base do sistema. 7.4 Importância para a pequena propriedade. 8 Manejo de florestas tropicais. 8.1 
Estágio atual do manejo florestal. 8.2 Princípios básicos do manejo de florestas tropicais. 8.3 Estudo de 
diversidade. 8.4 Utilização das florestas secundárias. 8.5 Normas e regulamentos dos planos de manejo. 
9 Indústria e tecnologia de madeira. 9.1 Planejamento de serraria. 9.2 Maximização do aproveitamento. 
9.3 Utilização de madeira serrada. 9.4 Classificação de madeira. 9.5 Industrialização de madeira 
laminada, compensada e aglomerada. 10 Política e legislação agrária. 10.1 Aspectos socioeconômicos e 
ambientais. 10.2 Políticas e administração pública de ambientes. 10.3 Política de desenvolvimento 
florestal. 10.4 Instrumentos para gestão ambiental. 10.5 Zoneamento ambiental. 10.6 Avaliação de 
impacto ambiental. 11 Elaboração e avaliação de projetos. 11.1 Seleção de projetos para investimento. 
11.2 Elaboração e conteúdo básico de projetos. 11.3 Projetos de florestamento e(ou) reflorestamento. 
11.4 Análise de projetos de estudos ambientais e PCAs. 
CARGO 12: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: ENGENHARIA MECÂNICA: 1 Mecânica dos sólidos. 1.1 Estática 
e dinâmica dos corpos rígidos. 1.1.1 Equilíbrio de corpos rígidos; equilíbrio de estruturas; esforços 
internos; princípios dos trabalhos virtuais e da energia potencial. 1.1.2 Cinemática de corpos rígidos; 
dinâmica de sistemas de partículas; dinâmica de corpos rígidos; métodos de energia. 1.2 Dinâmica de 
máquinas. 1.2.1 Vibrações livres e forçadas em sistemas mecânicos com um grau de liberdade: sem e 
com amortecimento; frequências e modos naturais. 1.2.2 Transmissibilidade: movimento de base, 
desbalanceamento de massa rotativa e isolação da vibração; rotações críticas de eixos. 1.2.3 Análise 
dinâmica de sistemas mecânicos com vários graus de liberdade. 1.2.4 Energia de vibração; dinâmica da 
máquina alternativa; balanceamento de rotores; efeito giroscópico em elementos de máquinas. 1.2.5 
Análise de vibração para o diagnóstico de defeitos em máquinas rotativas. 1.3 Mecanismos. 1.3.1 Pares 
cinemáticos e sua classificação; graus de liberdade; mecanismos planos articulados. 1.3.2 Análise 
cinemática de mecanismos planos articulados; análise dinâmica de mecanismos. 1.3.3 Análise e síntese 
de mecanismos excêntricos; tipos de movimento; determinação de dimensões básicas. 1.4 Mecânica 
dos materiais. 1.4.1 Elasticidade linear: tensões e deformações, forças de campo e de contato, tensões 
principais. 1.4.2 Força cortante e momento fletor; tração e compressão em regime elástico; torção e 
momento torsor; momento de inércia das figuras planas. 1.4.3 Tensões/deformações em vigas; 
problemas de flexão estaticamente indeterminados. 1.4.4 Estado plano de tensões; critérios de 
escoamento: teorias da máxima tensão normal, da máxima tensão cisalhante e da máxima energia de 
deformação; relações tensão/deformação; concentração de tensões; cargas dinâmicas e resistência à 
fadiga. 1.4.5 Plasticidade; relação entre tensão e deformação plástica; métodos de energia; 
concentração de tensões; mecânica da fratura linear-elástica; fadiga de materiais metálicos; flambagem. 
2 Mecânica dos fluidos. 2.1 Hidrostática. 2.1.1 Propriedades e natureza dos fluidos: dimensões e 
unidades; lei da viscosidade de Newton; gás perfeito e equação de estado. 2.1.2 Estática dos fluidos: 
variação de pressão em fluido estático incompressível; força de contato em um fluido confinado; força 
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hidrostática sobre superfícies curvas e planas; lei de flutuação; estabilidade de corpos flutuantes. 2.2 
Hidrodinâmica. 2.2.1 Fundamentos da análise de escoamentos: campos de velocidade; aceleração de 
partícula; leis básicas e derivadas para meios contínuos; sistemas e volumes de controle; escoamentos 
uni e bidimensionais. 2.2.2 Leis básicas para sistemas e volume de controle: conservação da massa, 
equação da continuidade; conservação da quantidade de movimento, análise do sistema, volumes de 
controle inerciais, equações aplicadas a bombas e turbinas; conservação de energia; análise do sistema 
e análise do volume de controle; equação de Bernoulli. 2.2.3 Análise dimensional e semelhança; grupos 
dimensionais; teorema de Buckingham; grupos adimensionais importantes da mecânica dos fluidos. 
2.2.4 Escoamento viscoso incompressível; escoamento laminar e turbulento; escoamentos em 
tubulações; perda de carga. 3Termociências. 3.1 Termodinâmica. 3.1.1 Conceitos básicos; primeira lei da 
termodinâmica; propriedades termodinâmicas; segunda lei da termodinâmica; processos reversíveis e 
potenciais termodinâmicos. 3.1.2 Aplicações a máquinas térmicas; sistemas de potência a vapor; 
sistemas de potência a gás; sistemas de refrigeração e bombas de calor; relações termodinâmicas; 
misturas de gases ideais e psicrometria. 3.2 Transferência de calor. 3.2.1 Transferência de calor por 
condução; problemas unidimensionais e aletas; problemas bidimensionais. 3.2.2 Transferência de calor 
por convecção; escoamentos externos; teoria de camada limite; escoamentos em dutos; convecção 
natural. 3.2.3 Transferência de calor por radiação; propriedades radioativas de superfícies; troca de 
calor entre superfícies; fator de forma; troca de calor entre superfícies negras; troca de calor entre 
superfícies cinzas. 3.2.4 Trocadores de calor: tipos; diferença de temperatura média logarítmica (DTML); 
coeficiente global de troca de calor. 4 Materiais e processos de fabricação. 4.1 Materiais de construção 
mecânica. 4.1.1 Estrutura dos materiais: ligações primárias (iônicas, covalentes e metálicas) e 
secundárias (Van-der-Waals); distâncias interatômicas e números de coordenação. 4.1.2 Cristalinidade: 
cristais cúbicos e hexagonais; alotropia; geometria da célula unitária; direções e planos cristalinos. 4.1.3 
Desordem atômica nos sólidos: impurezas; soluções sólidas; imperfeições nos cristais; materiais não 
cristalinos. 4.1.4 Ligas metálicas: deformações elásticas e plásticas; processamentos; comportamento 
dos metais policristalinos a frio e a quente. 4.1.5 Polímeros lineares e tridimensionais: deformação e 
estabilidade dos polímeros. 4.1.6 Materiais cerâmicos: estrutura dos materiais cerâmicos; 
comportamento mecânico dos materiais cerâmicos. 4.1.7 Materiais polifásicos: diagramas de equilíbrio 
ou de fases: interpretações e relações qualitativas e quantitativas entre composições e quantidades de 
fases. 4.1.8 Aços e ferros fundidos: tecnologia de obtenção dos aços; diagrama ferro-carbono; 
classificação dos aços; aços-carbono; aços-liga; aços inoxidáveis; aços resistentes ao calor; 
características e propriedades dos ferros-fundidos: branco, cinzento, maleável e nodular. 4.1.9 
Tratamentos térmicos de materiais polifásicos: recozimento, normalização e têmpera, austêmpera, 
martêmpera, revenido; transformações isotérmicas da austenita: diagrama TTT. 4.1.10 Tratamentos 
termoquímicos: cementação, nitretação, cianetação. 4.1.11 Corrosão: corrosão química e eletroquímica, 
galvanoplastia, pares galvânicos, tipos de células galvânicas, taxa de corrosão, controle e prevenção da 
corrosão. 4.1.12 Metais não ferrosos: cobre, alumínio, zinco e suas ligas; metais e ligas de baixo ponto 
de fusão e materiais antifricção; metais e ligas especiais: molibdênio, titânio, tungstênio, vanádio, 
zircônio e outros. 4.1.13 Metalurgia do pó: mecanismo de sinterização, aços sinterizados. 4.1.14 Ensaios 
destrutivos e não-destrutivos de materiais. 4.1.15 Seleção de materiais; fatores gerais de influência na 
seleção de materiais; principais materiais metálicos e não-metálicos de uso industrial e respectivas 
indicações e contra-indicações ao uso. 4.2 Metrologia. 4.2.1 Terminologia metrológica; Sistema 
Internacional de Unidades (SI); medição direta e indireta; padrões e calibração: blocos-padrão. 4.2.2 
Tolerâncias e ajustes: intercambiabilidade e tolerâncias; definições básicas, qualidade de fabricação e 
tolerâncias; sistema de tolerâncias e ajustes; ajustes com folga e interferência; sistemas eixo-base e 
furo-base; calibradores: tampão, de anel, plano, de boca; tolerâncias geométricas: definição e norma 
técnica brasileira; desvios de forma: retilinidade, planeza, circularidade e cilindricidade; desvios de 
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posição: palalelismo, perpendicularidade, inclinação, concentricidade, coaxialidade e simetria; desvios 
de batimento; técnicas e instrumentos de medição: relógio comparador, nível eletrônico, 
autocolimador. 4.2.3 Rugosidade superficial: definição e princípio de medição da rugosidade superficial; 
principais parâmetros usados para quantificar a rugosidade; simbologia e aplicações; instrumentos e 
técnicas de medição: rugosímetros e perfilômetros. 4.2.4 Sistemas de medição: princípios de medição e 
construção dos instrumentos de medição; erros de medição e propagação de erros; escalas de medição 
de comprimentos e ângulos; instrumentos convencionais e princípios de medição: paquímetros, 
micrômetros, mesa seno e goniômetro. 4.2.5 Medição de roscas e engrenagens: técnicas e instrumentos 
de medição; projetor de perfil e microscópio de medição. 4.2.6 Máquinas de medição por coordenadas: 
aplicações industriais, princípios e tipos construtivos, escalas de medição, erros e calibração. 4.3 
Instrumentação. 4.3.1 Estrutura dos sistemas de medida; características estáticas; características 
sistemáticas; modelo generalizado; características estatísticas (repetibilidade, tolerância); calibração, 
padrões e procedimentos. 4.3.2 Precisão de sistemas de medida em regime estacionário: erro de 
medida de um sistema com elementos ideais, caracterização estatística de um sistema com elementos 
não ideais, técnicas de redução de erro. 4.3.3 Características dinâmicas de sistemas de medida: função 
de transferência, resposta em randômicos; resposta transiente; caracterização do comportamento 
dinâmico de um elemento; métodos para identificação das características dinâmicas; erros dinâmicos de 
medição e técnicas de compensação. 4.3.4 Erros de carregamento em sistemas de medição: circuito 
equivalente de Thevenin, variáveis potenciais e de fluxo, fluxo de informação como fluxo de potência. 
4.3.5 Sinais e ruído: sinais determinísticos e randômicos e sua caracterização; fontes e efeitos de ruído; 
método para redução de ruído e interferência. 4.3.6 Medição de força, torque, potência, pressão, fluxo, 
deslocamento, velocidade, deformação, tensão, vibração e som. 4.4 Processos de fabricação. 4.4.1 
Processos de usinagem: torneamento, fresamento, furação, rosqueamento, alargamento, brochamento, 
serramento, aplainamento, mandrilamento, retificação, brunimento, lapidação, lixamento, polimento, 
jateamento, eletroerosão, outros processos de usinagem. 4.4.2 Funcionamento e operação de máquinas 
ferramentas. 4.4.3 Ferramentas: movimentos e relações geométricas na usinagem; geometria de cunha 
cortante; forças e potências de corte; materiais para ferramentas; fluidos e óleos de corte; vida da 
ferramenta; condições econômicas de usinagem. 4.4.4 Processos de fundição: fenômenos que ocorrem 
durante a solidificação; modelagem e moldagem; fusão do metal; desmoldagem; limpeza e rebarbação; 
controle de qualidade de peças fundidas. 4.4.5 Processos de conformação mecânica: laminação, 
forjamento, estampagem, extrusão, trefilação, estiramento, dobramento, fabricação de tubos, 
sinterização; máquinas e ferramentas de conformação mecânica. 4.4.6 Processos de soldagem: eletrodo 
revestido, MIG/MAG, TIG, arame tubular, arco submerso, plasma, soldagem a gás e oxicorte, brasagem; 
desenho e simbologia para soldagem; metalurgia da soldagem: defeitos típicos em soldagem; controle 
de qualidade em soldas. 5 Sistemas mecânicos. 5.1 Metodologia de projeto e dimensionamento de 
componentes de máquinas, fator de segurança e confiabilidade. 5.2 Funcionamento e dimensionamento 
dos principais elementos de máquinas: engrenagens, eixos e árvores, mancais de escorregamento e de 
rolamento, junções parafusadas, rebitadas e soldadas, molas mecânicas, freios e embreagens, 
transmissões por cabos, correias e correntes. 5.3 Operação e projeto de máquinas de elevação e 
transporte: elevadores, monta-cargas, plataformas, escadas e esteiras rolantes, equipamentos 
específicos para portadores de necessidades especiais. 6 Sistemas fluidomecânicos. 6.1 Máquinas de 
fluxo. 6.1.1 Máquinas hidráulicas: classificação, descrição, elementos construtivos, elementos 
cinemáticos básicos, equação da circulação, equação da impulsão, equação fundamental das máquinas 
de fluxo, perdas, potências, rendimentos, características de funcionamento das máquinas hidráulicas, 
análise dimensional e semelhança, tipos de semelhança, curvas características, grandezas relativas e 
unitárias, velocidade específica, cavitação, tubo de sucção e altura de sucção. 6.1.2 Ventiladores. 6.1.3 
Turbinas hidráulicas: tipos, velocidades, rendimento, pré-dimensionamento. 6.1.4 Turbobombas: 
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classificação, tipos, características gerais, equações fundamentais, funcionamento, potência e 
rendimento. 6.1.5 Bombas volumétricas ou de deslocamento positivo: classificação e características, 
bombas alternativas, rotativas e especiais. 6.1.6 Associação de bombas e turbinas hidráulicas. 6.2 
Sistemas hidráulicos e pneumáticos. 6.2.1 Classificação e princípio de funcionamento. 6.2.2 
Componentes: atuadores cilíndricos; motores hidráulicos; atuadores especiais; válvulas reguladoras de 
pressão e vazão; válvulas de controle direcional; reservatórios; canalização e acessórios; bombas e 
compressores. 6.2.3 Simbologia: normas internacionais, leitura de plantas. 6.2.4 Acionamento elétrico: 
componentes do circuito elétrico e sensores, circuitos fluidoelétricos para controle a relés. 7 Sistemas 
termomecânicos. 7.1 Turbinas a vapor: elementos construtivos, classificação, tipos e características, 
ciclos de funcionamento, equações fundamentais, perdas, potências e rendimentos. 7.2 Motores de 
combustão interna. 7.2.1 Motores do ciclo Otto: classificação, motores de dois e quatro tempos, 
combustíveis, componentes básicos, sistemas de ignição, alimentação de combustível, arrefecimento e 
partida. 7.2.2 Motores do ciclo Diesel: classificação, combustíveis, componentes básicos, sistemas de 
alimentação de combustível, arrefecimento e partida. 7.2.3 Superalimentação e turboalimentação de 
motores dos ciclos Otto e Diesel. 7.2.4 Turbinas a gás: elementos construtivos, características gerais, 
classificação, ciclos de funcionamento, equações fundamentais, perdas, potência e rendimentos. 7.2.5 
Ciclos combinados de turbinas a gás e turbinas a vapor. 7.3 Compressores. 7.3.1 Compressores 
alternativos: princípios de funcionamento, compressores em simples e múltiplos estágios, diagrama 
teórico e diagrama real, rendimento volumétrico, potência e rendimento reais. 7.3.2 Compressores 
rotativos: princípios de funcionamento, potência e rendimento, efeitos da compressibilidade, curvas de 
operação. 7.4 Sistemas de refrigeração. 7.4.1 Trocadores de calor com e sem mudança de fase; ciclo de 
refrigeração por compressão de vapor; componentes e controles de sistemas de refrigeração; fluidos 
refrigerantes. 7.4.2 Refrigeração por absorção. 7.4.3 Bombas de calor. 7.4.4 Psicrometria; torres de 
resfriamento e condensadores evaporativos; cálculo de carga térmica; câmaras frigoríficas. 7.5 
Ventilação e ar-condicionado. 7.5.1 Ventilação: conforto térmico, influência do clima sobre pessoas e 
materiais, ventilação natural, ventilação forçada. 7.5.2 Carga térmica: condições internas de conforto e 
de projeto, condições do ar exterior, carga térmica de verão, radiação térmica em superfícies exteriores, 
ganhos por condução-convecção, ganhos internos, ganhos com infiltração e ventilação. 7.5.3 Processos 
psicrométricos: propriedades fundamentais da mistura ar-água, psicrometria de processos de 
condicionamento de ar, aquecimento e resfriamento sensível, desumidificação e umidificação. 7.5.4 
Equipamentos para climatização: sistemas de distribuição de ar, escoamento de ar em dutos, leis do 
ventilador, perda de carga em dutos e equipamentos, métodos de dimensionamento de dutos, rejeição 
de calor de condensadores, torres de arrefecimento, condensadores evaporativos, condensadores 
resfriados a ar, serpentinas e lavadores de ar, centrais resfriadoras de água, climatizadores de ar, 
tubulações de água gelada, filtros de ar, equipamentos de controle e economia de energia. 7.5.5 
Sistemas de ar-condicionado: sistemas de expansão direta e indireta, sistemas ventilador-serpentina, 
sistemas de volume variável de ar, sistemas multizona, sistemas duto duplo. 8 Manutenção. 8.1 
Conceitos básicos da manutenção, gestão estratégica da manutenção; terotecnologia. 8.2 Tipos de 
manutenção: corretiva, preventiva, preditiva, detectiva. 8.3 Engenharia de manutenção; formas de 
organização dos serviços de manutenção nas empresas; controle da manutenção; manutenibilidade e 
disponibilidade. 8.4 Manutenção centrada na confiabilidade (RCM): confiabilidade, conceitos de função, 
falha, falha funcional e modo de falha; curva da banheira; análise de modos de falhas (FMEA); análise 
das causas raízes de falha (RCFA). 8.5 Métodos de manutenção: o programa 5S, manutenção produtiva 
total (TPM), polivalência ou multiespecialização. 8.6 Qualidade total na manutenção: conceitos, critérios 
de desempenho, normas ISO série 9.000. 8.7 Eletrotécnica: princípios de funcionamento de geradores e 
motores elétricos; quadros de comando, controle e proteção. 9 Segurança no trabalho. 9.1 Engenharia 
de segurança do trabalho: higiene do trabalho; doenças profissionais e doenças do trabalho; avaliação e 
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controle de riscos profissionais; prevenção e controle de riscos em máquinas; equipamentos e 
instalações. 9.2 Prevenção e proteção à saúde e segurança ocupacional e do meio ambiente: proteção 
ao meio ambiente, proteção contra incêndio e explosões, legislação e normas regulamentadoras (NR) do 
Ministério do Trabalho, ergonomia. 
CARGO 13: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: ENGENHARIA DE PESCA: 1 Cultivo e exploração sustentável de 
recursos pesqueiros, fluviais e lacustres e sua industrialização. 2 Aquicultura. 3 Pesquisa e produção de 
alevinos. 4Piscigranjas. 5 Processamento de pescado. 6 Monitoramento da pesca em reservatórios, 
lagoas e rios. 7 Reprodução de espécies nativas da ictiofauna. 8 Manejo e gestão dos estoques 
pesqueiros. 9 Manejo da ictiofauna. 10 Repovoamento de reservatórios, rios e lagoas com espécies 
nativas. 11 Ordenamento dos recursos pesqueiros. 12 Estatística pesqueira.13Principais doenças 
veiculadas por pescados: tipos, causas, consequências e prevenção da transmissão. 14 Normas de 
inspeção de produtos e subprodutos de origem pesqueira: procedimentos e tecnologia adequados a 
processamento, industrialização, conservação e estocagem. 15Boas práticas, análise de risco e pontos 
críticos de controle na industrialização de produtos pesqueiros. 16Água na indústria pesqueira: origem, 
qualidade e destino da água servida. 17 Acondicionamento e destino do lixo na indústria de alimentos 
de origem pesqueira. 18 Tecnologia básica, controle e avaliação higiênico-sanitária nos 
estabelecimentos de processamento e estocagem de produtos e subprodutos de origem pesqueira e de 
seus derivados: matéria-prima, manipuladores, utensílios, equipamentos e ambiente. 19 Política de 
fomento à pesca e à aquicultura. 20Noções acerca da legislação federal sobre pescae alimentos de 
origem pesqueira. 
CARGO 14: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: ESTATÍSTICA: 1 Estatística descritiva e análise exploratória de 
dados: gráficos, diagramas, tabelas, medidas descritivas (posição, dispersão, assimetria e curtose). 2 
Probabilidade. 2.1 Definições básicas e axiomas. 2.2 Probabilidade condicional e independência. 2.3 
Variáveis aleatórias discretas e contínuas. 2.4 Função de distribuição. 2.5 Função de probabilidade. 2.6 
Função de densidade de probabilidade. 2.7 Esperança e momentos. 2.8 Distribuições especiais. 2.9 
Distribuições condicionais e independência. 2.10 Esperança condicional. 2.11 Funções geradoras de 
momentos. 2.12 Transformação de variáveis. 2.13 Leis dos grandes números. 2.14 Teorema central do 
limite. 2.15 Amostras aleatórias. 2.16 Estatísticas de ordem. 2.17 Distribuições amostrais. 3 Inferência 
estatística. 3.1 Estimação pontual: métodos de estimação, propriedades dos estimadores, suficiência, 
estimadores bayesianos. 3.2 Estimação por intervalos: intervalos de confiança, intervalos de 
credibilidade. 3.3 Testes de hipóteses: hipóteses simples e compostas, níveis de significância e potência, 
teste-t de Student, teste quiquadrado. 4 Métodos não-paramétricos: testes não-paramétricos e 
regressão não-paramétrica. 5 Análise de regressão linear. 5.1 Critérios de mínimos quadrados e de 
máxima verossimilhança. 5.2 Modelos de regressão linear. 5.3 Inferências sobre os parâmetros do 
modelo. 5.4 Análise de variância. 5.5 Análise de resíduos. 6 Técnicas de amostragem: amostragem 
aleatória simples, estratificada, sistemática e por conglomerados; tamanho amostral; estimadores de 
razão e regressão. 7 Estatística computacional. 7.1 Geração de números aleatórios. 7.2 Métodos para 
simulação de variáveis aleatórias. 7.3 Estimação por métodos computacionais. 8 Processos estocásticos. 
8.1 Cadeias de Markov em tempo discreto. 8.2 Processos de Poisson. 8.3 Teoria de renovação. 8.4 
Teoria de filas. 8.5 Cadeias de Markov em tempo contínuo. 8.6 Processos gaussianos. 9 Análise 
multivariada. 9.1 Distribuição normal multivariada. 9.2 Análise de componentes principais. 9.3 Análise 
fatorial. 9.4 Análise de correspondência. 9.5 Análise discriminante. 9.6 Análise de conglomerados. 10 
Análise de séries temporais. 10.1 Análise descritiva de séries temporais. 10.2 Estacionariedade. 10.3 
Modelos ARMA, ARIMA e SARIMA. 10.4 Análise espectral. 
CARGO 15: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: MEDICINA VETERINÁRIA: 1 Anatomia de animais domésticos. 
2 Fisiologia de animais domésticos. 3 Histologia de animais domésticos. 4 Imunologia veterinária. 5 
Patologia dos animais domésticos. 6 Doenças infecciosas e parasitárias dos animais de companhia e de 
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produção. 6.1 Enfermidades de notificação obrigatória. 6.2 Métodos de diagnóstico das enfermidades 
infecciosas e parasitárias. 7 Bioestatística. 8 Epidemiologia veterinária: princípios de análises de risco. 9 
Desenvolvimento de programas sanitários para controle e(ou) erradicação de enfermidades de interesse 
médico veterinário. 10 Clínica médica e cirúrgica de animais de companhia e de produção. 11 Boas 
práticas de fabricação e procedimentos de higienização aplicado na indústria de alimentos de origem 
animal; análises de perigos de pontos críticos de controle (APPCC) aplicado nas indústrias de alimentos 
de origem animal. 12 Princípios tecnológicos aplicados no processamentos de leite e derivados. 13 
Princípios tecnológicos aplicados no processamento de carnes e derivados. 14 Inspeção dos alimentos 
de origem animal (legislação). 15 Métodos de amostragem e análises. 16 Fiscalização de produtos de 
uso veterinário: soros, vacinas e antígenos (biológicos). 17 Uso de antimicrobianos, antiparasitários e 
quimioterápicos em medicina veterinária. 18 Controle da produção de soros, vacinas e antígenos para 
salmonelose, micoplasmose, newcastle, brucelose, raiva, peste suína e febre aftosa. 19 Ensaios de 
segurança (inocuidade, esterilidade e eficiência) para produtos injetáveis. 20 Análises microbiológicas e 
físico-química em alimentos de origem animal. 21 Doenças transmitidas por alimentos de origem 
animal. 22 Identidade e qualidade de alimentos de origem animal (legislação). 23 Programas sanitários 
vigentes. 24 Vigilância sanitária internacional. 25 Papel da OIE (Organização mundial de saúde animal). 
26 Papel do Codex Alimentarius (FAO/ OMS). 27 Papel da FAO (Organização para Agricultura e 
Alimentação). 28 Papel da Organização Mundial do Comércio (OMC). 
CARGO 16: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SUBÁREA: 
ADMINISTRAÇÃO DE DADOS: 1 Estruturas de informação. 1.1 Tipos básicos de estruturas. 1.2 Árvores, 
pilhas e grafos. 1.3 Pesquisa de dados. 1.4 Operações básicas sobre estruturas. 1.5 Classificação de 
dados e tipos abstratos de dados. 2 Programação. 2.1 Sistemas operacionais Windows, Linux e BSB. 2.2 
Desenvolvimento de aplicações web. 2.3 Oracle. 2.4 Ferramentas CASE. 3 Administração de dados. 3.1 
Mapeamento de dados (lógico e físico). 3.2 Modelagem relacional de dados. 3.3 Administração de 
dados. 3.4 Elaboração e implantação de projeto de banco de dados. 3.5 Elaboração de planos de 
manutenção. 3.6 Procedimentos de backup. 3.7 Tunning de banco de dados. 
CARGO 17: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SUBÁREA: ANÁLISE DE 
SISTEMAS: 1 Lógica de programação: algoritmos, fluxogramas, depuração. 2 Estrutura de dados e 
organização de arquivos. 3 Arquitetura cliente-servidor multicamadas. 4 Conceitos básicos sobre 
desenvolvimento e manutenção de sistemas e aplicações. 5 Paradigma de orientação a objetos: 
conceitos e aplicações. 6 Banco de dados: conceitos básicos, características dos bancos relacionais e 
linguagem SQL. 7 Modelagem de dados: diagramas entidade-relacionamento e mapeamento para 
modelo relacional. 8 Noções sobre metodologias de análise, projeto e desenvolvimento de sistemas. 9 
Tecnologias web: webservices, AJAX, XML, DHTML, CSS. 10 Conhecimentos sobre linguagens e 
tecnologias de programação Java, HTML, CSS, Javascript, DHTML, XML/XSD, JBossSeam, JPA, Facelets, 
JNDI, JDBC. 11 Interface de interação com usuário: interface gráfica, ergonomia e usabilidade. 12 Redes 
de computadores. 12.1 Fundamentos de comunicação de dados. 12.2 Meios físicos de transmissão. 12.3 
Elementos de interconexão de redes de computadores (gateways, switches, roteadores). 12.4 Estações 
e servidores. 12.5 Tecnologias de redes locais e de longa distância. 12.6 Arquitetura, protocolos e 
serviços de redes de comunicação. 12.7 Arquitetura TCP/IP. 12.8 Arquitetura cliente-servidor. 12.9 
Conceitos de Internet e intranet. 
CARGO 18: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SUBÁREA: BANCO DE 
DADOS: 1 Estruturas de informação: tipos básicos de estruturas; árvores, pilhas, grafos, pesquisa de 
dados, operações básicas sobre estruturas, classificação de dados e tipos abstratos de dados. 2 Sistemas 
operacionais Windows, Linux e BSB; desenvolvimento de aplicações web; Oracle; ferramentas CASE. 3 
Mapeamento de dados (lógico e físico); modelagem relacional de dados; administração de dados; 
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elaboração e implantação de projeto de banco de dados; elaboração de planos de manutenção; backup; 
tunning de banco de dados. 
CARGO 19: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SUBÁREA: GOVERNANÇA 
DE TI: 1 Gestão estratégica; planejamento estratégico de negócio; planejamento estratégico de TI; 
alinhamento estratégico entre TI e negócio. 2 Gerenciamento de projetos (PMBOK): conceitos básicos, 
estrutura e objetivos; projetos e a organização; ciclo de vida de projeto e ciclo de vida do produto; 
processos, grupos de processos e áreas de conhecimento. 3 Gerenciamento de serviços (ITIL v3): 
conceitos básicos, estrutura e objetivos; processos e funções de estratégia, desenho, transição e 
operação de serviços. 4 Governança de TI (COBIT): conceitos básicos, estrutura e objetivos; requisitos da 
informação; recursos de tecnologia da informação; domínios, processos e objetivos de controle. 5 
Qualidade de software (CMMI): conceitos básicos, estrutura e objetivos; disciplinas e formas de 
representação; níveis de capacidade e maturidade; processos e categorias de processos. 
CARGO 20: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SUBÁREA: PRODUÇÃO E 
INFRAESTRUTURA: 1 Tecnologias e protocolos de redes locais. 1.1 Padrões ethernet. 1.2 Elementos de 
interconexão de redes. 1.3 Endereçamento e protocolos da família TCP/IP. 2 Tecnologias e protocolos de 
redes de longa distância. 2.1 Técnicas de comutação de circuitos, pacotes e células. 2.2 MPLS. 3 
Tecnologias e protocolos de redes sem fio. 3.1 Conceitos básicos de funcionamento e segurança. 3.2 
Padrões da família 802.11. 3.3 Protocolos 802.1x, EAP, WEP, WPA e WPA2. 4Noções de administração 
de dados. 4.1 Sistemas operacionais Windows e Linux. 4.2 Serviços de diretório: Active Directory e LDAP. 
4.3 Interoperabilidade. 5 Ferramentas automatizadas de gestão de infraestrutura. 
CARGO 21: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SUBÁREA: REDES E 
TELECOMUNICAÇÕES: 1 Administração de sistemas operacionais: LINUX, UNIX, MS-WINDOWS e Z/OS. 2 
Linguagens de programação. 2.1 Lógica de programação. 2.2 Estrutura/linguagem de programação C1. 
2.3 Linguagens de script (Shell, SQL, JCL, BAT, VBS). 3 Banco de dados. 3.1 Arquitetura, estrutura e 
administração. 3.2 SQL e POSTGREE SQL 1. 3.3 Teoria de SGDBs. 3.4 Tunning em banco de dados. 3.5 
Segurança de banco de dados. 4 Segurança da informação. 4.1 Segurança física e lógica. 4.2 Criptografia. 
4.3 Anti-vírus e softwares maliciosos. 4.4 Sistemas de detecção de intrusão. 4.5 Segurança de servidores 
e sistemas operacionais. 4.6 Certificação digital. 4.7 Políticas de segurança. 4.8 Procedimentos de 
segurança. 4.9 Conceitos gerais de gestão. 4.10 Norma ISO 27.001. 4.11 Auditoria e conformidade. 4.12 
Elaboração de planos de continuidade. 4.13 Avaliação de risco. 5 Gerenciamento de serviços: modelo 
ITIL® (Versão 2). 6Hardware: RISC; CISC; mainframe. 7 Formatação de dados: HTML; XML; IBM 3270. 8 
Armazenamento de dados. 8.1 Redes SAN (storagearea network). 8.2 Switches e directors fiber channel. 
8.3 ISL (inter switch link). 8.4 Trunk. 8.5 Especificação de zoneamento (zonning). 8.6 Fitotecas. 8.7 
Armazenamento de discos. 9 Tópicos avançados. 9.1 Virtualização (XEN WMWare). 9.2 Consolidação de 
servidores. 9.3 Integração de plataforma alta com plataforma baixa. 9.4 Cluster (alta disponibilidade e 
performance). 9.5 Datawarehouse. 9.6 Datamining. 9.7 Mensageiria. 9.8 Computação em GRID. 10 
Servidores de aplicação: Apache, Tomcat, JBoss, Web sphere, IIS. 11 Backup: teoria de backup; políticas 
de backup. 
CARGO 22: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SUBÁREA: SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO: 1 Gestão de segurança da informação; normas NBR ISO/IEC 27001 e 27002; classificação 
e controle de ativos de informação, segurança de ambientes físicos e lógicos, controles de acesso; 
definição, implantação e gestão de políticas de segurança e auditoria. 2 Gestão de riscos: normas NBR 
ISO/IEC 15999 e 27005; planejamento, identificação e análise de riscos; plano de continuidade de 
negócio. 3 Ataques a redes de computadores: prevenção e tratamento de incidentes. 
CARGO 23: TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SUBÁREA: SUPORTE 
TÉCNICO: 1 Ferramentas automatizadas de gestão de infraestrutura. 2 Sistemas operacionais Windows, 
Unix, Linux e BSD. 3 Aplicações web. 4 Banco de dados SQL Server. 5 Protocolos de roteamento: RIP v.1 
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e v.2, OSPF e BGP. 6 Tecnologias ethernet, frame-relay, ATM e MPLS. 7 Tecnologias de roteamento: 
switches layer 3 e roteadores. 8 QOS e segurança em ambiente WAN. 9 Implantação de VOIP e VPN nas 
modalidades de acesso remoto LANtoLAN, WEBVPN etc. 10 Firewall e segurança de perímetro. 11 
Ferramentas de gerenciamento de rede. 12 Estrutura SNA e protocolos para implantação de serviço 
SNA. 13 Projetos de cabeamento estruturado. 14 Instalação, configuração e administração de sistemas 
operacionais Windows Server Advanced e Enterprise, CentOS 4.4 Linux e Ubuntu Linux 6.06. 15 
Infraestrutura de rede ethernet. 16 Protocolo TCP/IP. 17 Infraestrutura para servidores. 18 Servidores de 
correio eletrônico. 19 Backup/restore. 20 Antivírus. 21 Antispam. 22 Servidor de aplicação. 23 Servidor 
de arquivos. 24 SQL. 25 Radius. 26 RAID. 27 Administração de ativos de rede (switches, roteadores, 
concentradores). 28 Administração de aplicação para monitoramento de servidores e serviços. 29 
Administração de unidades de fita LTO. 
CARGO 24: TÉCNICO BANCÁRIO: 1 Estrutura do Sistema Financeiro Nacional. 1.1 Conselho Monetário 
Nacional. 1.2 Banco Central do Brasil. 1.3 Comissão de Valores Mobiliários. 1.4 Conselho de Recursos do 
Sistema Financeiro Nacional. 1.5 Bancos comerciais. 1.6 Caixas econômicas. 1.7 Cooperativas de crédito. 
1.8 Bancos comerciais cooperativos. 1.9 Bancos de investimento. 1.10 Bancos de desenvolvimento. 1.11 
Sociedades de crédito, financiamento e investimento. 1.12 Sociedades de arrendamento mercantil. 1.13 
Sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários. 1.14 Sociedades distribuidoras de títulos e valores 
mobiliários. 1.15 Bolsas de valores. 1.16 Bolsas de mercadorias e de futuros. 1.17 Sistema especial de 
liquidação e custódia (SELIC). 1.18 Central de liquidação financeira e de custódia de títulos (CETIP). 1.19 
Sociedades de crédito imobiliário. 1.20 Associações de poupança e empréstimo. 2 Sociedades de 
fomento mercantil (factoring) e sociedades administradoras de cartões de crédito. 3 Produtos e serviços 
financeiros. 3.1 Depósitos à vista, depósitos a prazo (CDB e RDB) e letras de câmbio. 3.2 Cobrança e 
pagamento de títulos e carnês. 3.3 Transferências automáticas de fundos. 3.4 Commercialpapers. 3.5 
Arrecadação de tributos e tarifas públicas. 3.6 Home/office banking, remote banking, banco virtual e 
dinheiro de plástico. 3.7 Corporate finance. 3.8 Fundos mútuos de investimento. 3.9 Hot money. 3.10 
Contas garantidas. 3.11 Crédito rotativo. 3.12 Descontos de títulos. 3.13 Financiamento de capital de 
giro. 3.14 Vendorfinance/comprorfinance. 3.15 Leasing (tipos, funcionamento, bens). 3.16 
Financiamento de capital fixo. 3.17 Crédito direto ao consumidor. 3.18 Crédito rural. 3.19 Cadernetas de 
poupança. 3.20 Financiamento à importação e à exportação: repasses de recursos do BNDES. 3.21 
Cartões de crédito. 3.22 Títulos de capitalização. 3.23 Planos de aposentadoria e pensão privados. 3.24 
Planos de seguros. 4 Mercado de capitais. 4.1 Ações: características e direitos. 4.2 Debêntures. 4.3 
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ANEXO I 
 
 

MODELO DE ATESTADO PARA PERÍCIA MÉDICA 
(candidatos que se declararam com deficiência) 

 
 

Atesto, para os devidos fins, que o(a) 
Senhor(a)___________________________________________ é portador(a) da(s) doença(s), CID 
________________, que resulta(m) na perda das seguintes funções 
____________________________________________________________________________________. 
 
 

Cidade/UF, ____ de _________ de 20__. 
 
 

 
 

Assinatura e carimbo do Médico 
 

 


