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RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 12/2012

O Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes -
DNIT, Autarquia Federal vinculada ao Ministério dos Transportes,
por meio da Comissão de Licitação torna público aos interessados no
Edital em epígrafe o Resultado Final de Julgamento, conforme des-
crito: critério de julgamento menor preço art. 45, paágrafo 1º, inciso
I, da Lei nº 8.666/93. Empresa vencedora: Guizardi Junior Cons-
trutora e Incorporadora Ltda. Preço proposto: R$ 7.156.944,54 (sete
milhões, cento e cincoenta e seis mil, novecentos e quarenta e quatro
reais e cincoenta e quatro centavos. Cópia do relatório final poderá
ser obtida no site: www.dnit.gov.br.

NEUSA GLÓRIA KRUGER
Presidente da Comissão de Licitação

(SIDEC - 22/06/2012) 393012-39252-2012NE800005

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
NO RIO DE JANEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 244/2012 - UASG 393019

Nº Processo: 50607000859201218 . Objeto: Contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de locação de um equipamento
leitor, copiador e digitalizador de documentos microfilmados. Total de
Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/06/2012 de 08h00 às 12h00 e de
13h às 17h00 . Endereço: Rodovia Presidente Dutra Km 163 Vigário
Geral - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de
26/06/2012 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das
Propostas: 06/07/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

MARCELO COTRIM BORGES
Superintendente

(SIDEC - 22/06/2012) 393019-39252-2012NE800031

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM RONDÔNIA
E ACRE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 247/2012 - UASG 393014

Nº Processo: 50622000455201228 . Objeto: Contratação de Empresa
para Prestação de Serviços de Recepcionista e Coperagem Total de
Itens Licitados: 00002 . Edital: 25/06/2012 de 08h00 às 12h00 e de
14h às 17h50 . Endereço: Rua Benjamin Constant, Nº 1015, Bairro
Olaria. Olaria - PORTO VELHO - RO . Entrega das Propostas: a partir
de 25/06/2012 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura
das Propostas: 09/07/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

ANDRE REITZ DO VALLE
Superintendente

(SIDEC - 22/06/2012) 393014-39252-2012NE800001

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 483/2011

A Superintendência Regional/DNIT-RO/AC, através da Co-
missão de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia, torna público
o Resultado Final de Julgamento das Propostas de Preços da licitação
Edital nº 0483/11-22. Critério de Julgamento: Menor Preço (Art. 45,
Parágrafo Primeiro, Inciso I, da Lei nº 8.666/93). Empresa Vencedora:
CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA., valor global de
R$ 5.492.950,17. Valor referente ao mês de Setembro/2011. As em-
presas tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar recurso
administrativo. Cópia do Relatório Final poderá ser obtido junto a
Comissão de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da Su-
perintendência Regional/DNIT-RO/AC, no seguinte endereço: Rua
Benjamin Constant, nº 1015, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, ou no
site: www.dnit.gov.br.

ALAN OLIVEIRA DE LACERDA
Presidente da Comissão

(SIDEC - 22/06/2012) 393014-39252-2012NE800002

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EM SANTA CATARINA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 168/2012

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Trasnportes,
por meio da SUPREG/SC, torna público o resultado da licitação
supra, sendo vencedora e empresa BRASERV LTDA, com o valor de
R$ 153.500,00 (cento e cinquenta e três mil e quinhentos reias).
Critério de Julgamento: Menor Preço Processo Administrativo
50616.000777/2012-56.

JOÃO JOSÉ DOS SANTOS
Superintendente

(SIDEC - 22/06/2012) 393013-39252-2012NE800015

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 93793/2012 - UASG 393025

Nº Processo: 50608000110201252.
DISPENSA Nº 4/2012 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NA-
CIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado:
34028316000103. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE COR-
REIOS E TELEGRAFOS. Objeto: Contrato Múltiplo de Prestação de
Serviços e Venda de Produtos a Órgão Público (Malotes). Funda-
mento Legal: Inciso II, Artigo 24 da Lei 8.666 de 21 de junho de
1993 e suas alterações. Vigência: 25/06/2012 a 24/06/2013. Valor
Total: R$5.598,72. Fonte: 100000000 - 2012NE800030. Data de As-
sinatura: 16/05/2012.

(SICON - 22/06/2012) 393025-39252-2012NE800001

VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES
E FERROVIAS S/A

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 011/08, firmado entre
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. e
a Empresa VEGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. Ob-
jeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 04 (quatro) meses,
bem como a readequação de quantitativos com acréscimo de valor,
conforme Nota Técnica Complementar 008-011/08 - SUCON 2012 e
Parecer Técnico nº 63/2012 (PRESI). Valor do acréscimo: R$
620.196,13 (seiscentos e vinte mil, cento e noventa e seis reais e treze
centavos). Fundamento Legal: inciso I, § 2º do art. 57, c/c com inciso
I, alíneas "a" e "b", § 1º, do art. 65 da Lei nº 8.666/93. Data de
Assinatura: 04/05/2012. Processo nº: 51402.008596/2012-46.

EDITAL No- 3, DE 22 DE JUNHO DE 2012
RETIFICAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO

A VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., em-
presa pública federal, concessionária de Serviço Público, vinculada ao
Ministério dos Transportes, neste ato representada por sua Diretora
Administrativa e Financeira, Vera Lúcia de Assis Campos, no uso de
suas atribuições legais, torna público o presente Edital do Concurso
Público, que retifica o "Anexo III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
DA PROVA OBJETIVA", tanto para os cargos de nível médio como
para os cargos de nível superior, do seu quadro efetivo de pessoal.

O Concurso Público será regido pelo Edital n° 01/2012,
publicado no D.O.U., de 08 de junho de 2012, e pelos demais Editais
que vierem a ser publicados.

ANEXO III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA
O B J E T I VA

NÍVEL MÉDIO
LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM AOS CARGOS DE

NÍVEL MÉDIO)
Compreensão e interpretação de textos; aspectos linguísticos:

variações linguísticas e funções da linguagem; tipologia textual. Mor-
fologia: classes de palavras variáveis e invariáveis: conceito, clas-
sificação e emprego; sintaxe do período simples e composto; con-
cordância nominal e verbal; regência nominal e verbal. Semântica:
sinonímia; antonímia; homonímia; paronímia; conotação e denotação;
figuras de sintaxe, de pensamento e de linguagem.

RACIOCÍNIO LÓGICO (COMUM AOS CARGOS DE NÍ-
VEL MÉDIO)

Noções de Lógica; estruturas lógicas; lógica de argumen-
tação; diagramas lógicos; álgebra e geometria básica. Contagem: prin-
cípio ativo e multiplicativo; arranjo; permutação e combinação.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA (COMUM AOS CARGOS
DE NÍVEL MÉDIO)

Hardware: arquitetura básica de um microcomputador; com-
ponentes básicos e seu funcionamento; principais periféricos; uni-
dades de armazenamento. Software: sistema operacional Microsoft
Windows 7: configuração e utilização básica, utilitários padrões, prin-
cipais comandos e funções; noções de utilização dos aplicativos Mi-
crosoft Word 2007 e Microsoft Excel 2007; edição e formatação de
textos. Segurança: cópias de segurança e backup; vírus e antivírus.
Conceitos de utilização de internet para o Explorer e intranet; uso de
ferramentas de busca e pesquisa na internet.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGOS DE NÍ-
VEL MÉDIO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Documentos Oficiais: estrutura e organização do requeri-

mento, da certidão, do atestado, da declaração, da ata, do ofício, do
memorando, da circular, da ordem de serviço, da exposição de mo-
tivos, da portaria, do parecer; da carta. Formas de tratamento. Le-
gislação: Constituição Federal; artigos 5º, 6º, 7º e 37. Licitação: Lei
nº 8.666, de 1993 e Pregão: Lei nº 10.520, de 2002. Noções básicas
de administração. Matemática Financeira: capital, juros, taxa de juros,
taxa exata e comercial, prazo, montante, prestação, desconto. Es-
tatística Básica: noções, estatística descritiva, inferência estatística,
introdução à amostragem.

TÉCNICO EM AGRONOMIA
Topografia. Cartografia. Desenho topográfico. Estradas. Po-

sicionamento por satélite. Legislação agrária. Agrimensura. Solos.
Climatologia. Irrigação, drenagem, manejo de águas nos solos. Cor-
retivos e fertilizantes. Culturas agrícolas.

TÉCNICO DE ESTRADAS OU EDIFICAÇÕES
Topografia. Construção civil: projetos de edificação; insta-

lações prediais; planejamento e controle da obra; canteiro de obras;
locação da obra; alvenarias de tijolo cerâmico; esquadrias; reves-
timentos; coberturas; pintura; orçamentos; terraplenagem, drenagem,
arruamento e pavimentação; fundações superficiais e profundas. O
concreto de cimento Portland: dosagem e controle tecnológico. Nor-
mas da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT. Noções de
desenho em meio eletrônico (AUTOCAD).

TÉCNICO DE LABORATÓRIO
Noções básicas de segurança no laboratório: estocagem de

reagentes químicos; riscos de incêndios em solventes inflamáveis;
misturas explosivas; reagentes perigosos pela toxidade e/ou reati-
vidade. Técnicas básicas de laboratório: lavagem e esterilização de
vidraria e de outros materiais; preparação de amostras e de materiais;
preparo de soluções; análises potenciométricas e espectrofotométri-
cas; manejo de animais de laboratório. Filtração. Sistemas de aque-
cimento e refrigeração. Secagem de substâncias. Uso e conservação
de aparelhagem comum de um laboratório. Medidas de peso e de
volume. Montagens típicas de aparelhos para destilação. Eliminação
de resíduos químicos. Materiais de construção: aglomerantes; agre-
gados; argamassas; concreto. Mecânica dos Solos: classificação de
solos e de rochas; amostragem de solos; análise granulométrica; ín-
dices físicos dos solos; permeabilidade dos solos; classificação geo-
técnica; compactação de solos; exploração do subsolo; introdução a
fundações e muros de arrimos. Construção Civil: concreto nas cons-
truções; aceitação de lotes e controle tecnológico de concreto; du-
rabilidade e patologias do concreto. Expressão Gráfica: noções de
escalas. Ensaios de Laboratório: agregados; granulometria; inchamen-
to; massa específica aparente; massa específica absoluta; abrasão;
impureza orgânica; aglomerante (cimento); finura; pasta de consis-
tência normal; início e fim de pega. Massa específica: resistência a
compressão; solos. Preparo de amostras granulométricas: peso es-
pecífico real dos grãos. limites de liquidez e plasticidade; compac-
tação; California Bearing Ratio - CBR; concreto; abatimento do tron-
co de cone; moldagem e cura de corpos de prova; resistência a
compressão, instrumentos e equipamentos utilizados em laboratórios
da área de edificações. Desenho Auxiliado por Computador - CAD.
Noções de segurança do trabalho.

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Prevenção de riscos no ambiente de trabalho; Organização

do trabalho e processos de trabalho, medidas de proteção coletiva,
medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros
socorros; Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA.
Antecipação, reconhecimento, avaliação e controle de riscos ambien-
tais; programa de prevenção de acidentes do trabalho. Medidas pre-
ventivas: informações sobre riscos, campanhas preventivas, treina-
mentos e análises de resultados; acidentes do trabalho: tipos, in-
vestigação, análise, registros e controle estatístico, consequências do
acidente, afastamento do trabalho; Programa de Condições e Meio
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT. Co-
missão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA: dimensionamento,
processo eleitoral, constituição, funções e atribuições, organização e
treinamento; atividades e operações insalubres e perigosas; ergono-
mia. Instalações e serviços de eletricidade. Máquinas e equipamentos;
transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais.
Líquidos combustíveis e inflamáveis; Condições sanitárias e de con-
forto nos locais de trabalho.

NÍVEL SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM AOS CARGOS DE

NÍVEL SUPERIOR)
Compreensão e interpretação de textos; aspectos linguísticos:

variações linguísticas e funções da linguagem; tipologia textual. Mor-
fologia: classes de palavras variáveis e invariáveis: conceito, clas-
sificação e emprego; sintaxe do período simples e composto; con-
cordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; semântica:
sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, conotação e denotação,
figuras de sintaxe, de pensamento e de linguagem.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA (COMUM AOS CARGOS
DE NÍVEL SUPERIOR)

Hardware: arquitetura básica de um microcomputador: com-
ponentes básicos e seu funcionamento; principais periféricos; uni-
dades de armazenamento. Software: sistema operacional Microsoft
Windows 7; configuração e utilização básicas, utilitários padrões,
principais comandos e funções. Noções de utilização dos aplicativos
Microsoft Word 2007 e Microsoft Excel 2007. Edição e formatação
de textos. Segurança: cópias de segurança e backup; vírus e antivírus.
Conceitos de utilização de internet para o Explorer e intranet. Uso de
ferramentas de busca e pesquisa na internet.

CONHECIMENTOS GERAIS (COMUM AOS CARGOS
DE NÍVEL SUPERIOR)

Legislação: Constituição Federal: artigos 5º, 6º, 7º e 37;
Licitação: Lei nº 8.666, de 1993 e Pregão: Lei nº 10.520, de 2002.
Princípio básico de Direito Administrativo. Ato administrativo: con-
ceito, requisitos, atributos, classificação e espécies. Invalidação, anu-
lação e revogação; prescrição; agentes administrativos; investidura e
exercício da função pública; direitos e deveres dos servidores/em-
pregados públicos. Processo Administrativo: conceito, princípios, fa-
ses e modalidades. Poderes da administração: vinculado, discricio-
nário, hierárquico, disciplinar e regulamentar. Serviços públicos: con-
ceito, classificação, regulamentação, formas e competência de pres-
tação. Organização administrativa: administração direta e indireta,
centralizada e descentralizada, autarquias, fundações, empresas pú-
blicas e sociedades de economia mista. Finanças públicas: princípios
orçamentários. Orçamento: conceito, espécies. Despesa pública: con-
ceito de empenho, liquidação e pagamento. Meio ambiente: aspectos
natural, artificial, cultural e do trabalho; biodiversidade e desenvol-
vimento sustentável. Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº
6.938, de 1981). Licenciamento ambiental (Resolução do CONAMA
nº 237, de 1997).

Retângulo
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGOS DE NÍ-
VEL MÉDIO

ADMINISTRADOR
Teoria Geral da Administração: as principais teorias admi-

nistrativas e seus principais enfoques. Administração de Recursos
Humanos: estratégias de RH, relações com empregados, equipes, li-
derança, gerenciamento de desempenho, remuneração e benefícios,
motivação, desenvolvimento de RH, organização e aprendizagem,
cultura organizacional. Administração Financeira: fundamentos da ad-
ministração financeira. Valor e orçamento de capital. Análise de re-
torno e risco financeiro. Análise da estrutura de capital financeira.
Análise de financiamentos de longo prazo ou curto prazo. Admi-
nistração de caixa ou caixa financeira. Administração mercadológica.
História do marketing. Segmentação do mercado-alvo. Mercado e
valor. Composto mercadológico. Ciclo de vida do produto ou serviço.
Administração de produção e operações. Estratégia de produção. Pro-
jeto de produtos e serviços. Sistemas de produção. Arranjos pro-
dutivos. Ergonomia. Estudo de tempos e movimentos. Planejamento
da produção. Matemática financeira: o valor do dinheiro no tempo;
juros simples e compostos; regime de capitalização. Contabilidade:
contabilidade geral, contabilidade de custos, contabilidade gerencial.
Orçamentos públicos: conceitos; princípios; processo; ciclo orçamen-
tário; orçamento por programas. Subvenções sociais; Plano Pluria-
nual; Lei Orçamentária; execução orçamentária; exercício financeiro.
Créditos adicionais: classificação, definição e características. Receita
e despesas públicas: conceitos; classificação, funções e programas;
categoria econômica; restos a pagar; estágios da receita e despesa.

ADVOGADO
Direito Constitucional: Do Poder Legislativo. Do Poder Exe-

cutivo. Do Poder Judiciário. A Justiça do Trabalho na Constituição
Federal. Poder Normativo da Justiça do Trabalho. Direito de greve.
Mandado de Segurança. Mandado de Segurança na justiça do Tra-
balho. Causas trabalhistas contra a União, estados, Distrito Federal,
municípios e suas autarquias e empresas públicas. Direitos traba-
lhistas assegurados na Constituição. Leis constitucionais e Leis com-
plementares. A interpretação das normas constitucionais. Hierarquia
das leis, a inconstitucionalidade e o seu controle. Direitos e garantias
individuais e coletivos. Direitos e garantias implícitos. Normas cons-
titucionais relativas à administração pública e aos servidores/empre-
gados públicos. Ordem econômica e financeira. Direito Adminis-
trativo - Administração Pública: Conceito, administração direta e in-
direta. Agentes públicos. Órgãos públicos. Ato Administrativo: con-
ceito; classificação; requisitos; revogação. Vício do ato administra-
tivo. Invalidade. Anulação. Poderes da administração: poder hierár-
quico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia. Res-
ponsabilidade civil da administração. Contratos Administrativos: con-
ceito, características, cláusulas exorbitantes, espécies. Licitação: Lei
n° 8.666, de 1993 e suas alterações, conceito, princípios, moda-
lidades, procedimento. Pregão Presencial: Lei n° 10.520, de 2002,
Decreto n° 3.555, de 2000, Pregão Eletrônico: Decreto n° 5.450, de
2000. Registro de Preços: Decreto n° 3.931, de 2001. Tratamento
diferenciado de ME e EPP: Lei Complementar n° 123, de 2006 e
Decreto n° 6.204, de 2007. Serviços Públicos: conceito, princípios,
classificações, remuneração, delegação de serviços, concessão e per-
missão. Empregados Públicos: cargo, emprego. Concurso Público.
Estabilidade. Aposentadoria. Normas Constitucionais. Responsabili-
dade patrimonial do estado. Evolução. Tratamento constitucional.
Responsabilidade por atos administrativos. Direito Tributário: com-
petência tributária. Impostos: disposições gerais; imposto sobre o
patrimônio e a renda; imposto sobre serviços. Taxas: conceito; dis-
posições gerais. Contribuições de melhoria: conceito; disposições ge-
rais. Vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tri-
butária. Obrigação tributária: fato gerador; sujeitos ativo e passivo;
solidariedade; capacidade tributária; domicílio tributário; responsa-
bilidade tributária. Crédito tributário. Isenção e imunidade. Direito
Penal - Dolo e culpa. Responsabilidade penal. Crimes contra a ad-
ministração pública. Crimes contra a organização do trabalho. Crimes
de abuso de autoridade. Crimes contra a ordem econômica e as
relações de consumo e economia popular. Crimes previstos na lei de
licitação. Crimes contra o meio ambiente. Extinção da punibilidade.
Direito Comercial: Das sociedades comerciais: conceito; personali-
dade jurídica; tipos. Sociedades por quotas de responsabilidade li-
mitada; formação de seu nome; limite de responsabilidade dos sócios;
poderes de gerência e sua delegação; posição dos sócios dissidentes.
Sociedades por ações: formação de capital; limite da responsabilidade
dos acionistas; órgãos societários. Sociedade simples, títulos de cré-
ditos. Estabelecimento comercial: conceito; elementos formadores;
principais teorias sobre a sua natureza jurídica. Concordata e falência:
concordata, noções; falência, estado de fato e estado de direito; sen-
tença declaratória de falência; termo legal de falência; habilitação de
credores; a falência no direito do trabalho. Sociedades simples. Tí-
tulos de crédito. Direito civil: noção; Direito Público e Privado; o
problema da unificação do Direito Privado. Direito das Coisas: posse
e propriedade; servidão e usufruto; hipoteca e penhor. Interpretação
das normas jurídicas: função; espécies; métodos, analogia, princípios
gerais do direito, equidade. Eficácia da lei no tempo e no espaço:
revogação; irretroatividade; direito adquirido. Domicílio e Residência.
Prescrição: conceito; prazo; suspensão; interrupção; decadência. Pes-
soa Física: personalidade; modificação; capacidade. Pessoa Jurídica:
conceito; categorias. As Fundações. Bens. Ato Jurídico e fato ju-
rídico. Negócio jurídico: obrigações; conceito; obrigação de dar, fazer
e não fazer; obrigações alternativas, divisíveis, indivisíveis, solidárias;
cláusula penal. Obrigações Líquidas e Ilíquidas. Da liquidação. Ex-
tinção das obrigações: Do pagamento-objeto e prova, lugar e tempo
de pagamento; da mora; compensação, novação, transação. O direito
de retenção. Contratos: disposições gerais; principais modalidades de
contrato. Responsabilidade civil. Direito Processual Civil: Mandado
de Segurança. Da jurisdição e da competência: Formas e limites da
jurisdição civil; competência internacional; competência interna em
razão do valor e da matéria, competência funcional e competência

territorial; modificações da competência. Da ação: conceito; ação e
pretensão; ações de conhecimento, executivas e cautelares; ação man-
damental; ação declaratória e declaratória incidental; condições da
ação. Do Processo: natureza jurídica; processo e procedimento; for-
mação, extinção e suspensão do processo; pressupostos processuais;
princípios fundamentais; conceito de mérito. Do pedido: petição ini-
cial; requisitos e vícios; pedido determinado, genérico e alternativo;
cumulação de pedidos; interpretação e alteração do pedido. Da res-
posta do réu: contestação, exceção e reconvenção. A carência de
ação. Litispendência, conexão e continência de causa; Exceções pro-
cessuais, incompetência, impedimento e suspeição; reconvenção; re-
velia; recursos. Ação Popular e Ação Civil Pública. Tutela Ante-
cipada e Tutela Específica. A lei da desapropriação - Decreto Lei nº
3.365, de 1941. Parcelamento do Solo - Lei nº 6.766, de 1979. Lei de
Registros Públicos - Lei nº 6.015, de1973.

ANALISTA DE SISTEMAS
Algoritmo, lógica de programação. Programação estruturada

e orientação a objetos, linguagens de programação: PASCAL, JAVA e
PHP. Equipamentos de microinformática (microcomputadores, im-
pressoras, scanners). Bancos de dados: fundamentos, características
componentes e funcionalidades. Modelos de bancos de dados. Oracle
10g. Projeto de banco de dados: conceitual, lógico e físico. Modelo
relacional e modelo entidade-relacionamento. Formas de utilização
em linguagens de programação. Noções de linguagem de consulta
estruturada (SQL). Engenharia de Software: análise, projeto e de-
senvolvimento de sistemas. Análise essencial, estrutural e UML. Téc-
nicas de normalização. Redes de computadores: conceitos básicos,
tipos de redes, componentes e transmissão de dados. Protocolos de
Comunicação: modelo OSI/ISO, TCP/IP (conceitos, endereçamento,
protocolos: IP, ARP, UDP e TCP; serviços Telnet, DNS, DHCP, FTP,
SSH, SMTP e HTTP). Noções de roteamento; Firewall. Noções de
softwares aplicativos (planilhas eletrônicas, editores de texto). Noções
de criptografia e segurança. Sistemas operacionais: Windows 7.

BIÓLOGO
Taxonomia: caracterização geral dos seres vivos. Classifi-

cação: reinos da natureza. Ecologia: ecossistemas, biociclo, talas-
sociclo, limnociclo, epinociclo. Poluição e seus efeitos: tipos de po-
luição, bioindicadores de poluição; fluxo de energia; relações eco-
lógicas; eutrofização e seus efeitos; sucessão ecológica; biomas bra-
sileiros; fatores bióticos e abióticos. Evolução; fatores evolutivos.
Botânica: espécies ameaçadas de extinção. Saúde pública; morta-
lidade e suas causas; lixo; ambiente; sociedade e educação. Política
Nacional dos Recursos Hídricos (Lei nº 9.433, de1997). Estudos de
impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Licenciamento
ambiental federal: conceitos e finalidades, aplicações, etapas, licen-
ças, competência, estudos ambientais, órgãos intervenientes. Reso-
luções CONAMA nºs: 303, de 2002, 369, de 2006, 371, de 2006;
Tipos de obras de arte especiais e correntes; impactos ambientais de
obras ferroviárias; análise de risco ambiental.

C O N TA D O R
Contabilidade geral: conceito, objeto e finalidade; técnicas e

campo de aplicação. Patrimônio: conceito de patrimônio público;
componentes; bens; bens públicos, capital e patrimônio: disposição
gráfica; situação líquida. Demonstração contábil: balancetes; balanço
patrimonial; demonstração do resultado do exercício; inventários. A
Lei das Companhias Abertas - (Lei nº 6.404, de 1976); A nova Lei
das S/A. Lei nº 11.638, de 2007. Contabilidade pública: Noções
gerais: conceito de contabilidade pública; campo de atuação; abran-
gência. Contabilidade de custos: terminologia contábil e implantação
de sistema de custos, fundamentos dos custos; ciclos dos custos;
princípios contábeis aplicados a custos; departamentalização dos cus-
tos; critérios de acumulação dos custos e custos para controle de
estoques. Contabilidade gerencial - as demonstrações financeiras; as
análises horizontais, verticais e por índices. Orçamentos públicos:
conceito; princípios; processo; ciclo orçamentário; orçamento por pro-
gramas. Subvenções sociais; planos plurianuais; lei orçamentária;
execução orçamentária; exercício financeiro; créditos adicionais -
classificação, definição, características. Receita e despesa pública:
conceitos; classificação funções e programas; categoria econômica;
restos a pagar; estágios da receita e despesa. Lei de responsabilidade
fiscal - impactos na contabilidade pública. Controle interno - aspectos
gerais, funções, relatórios. Auditoria: princípios gerais de auditoria
contábil. Matemática financeira: O valor do dinheiro no tempo; juros
simples e compostos, regime de capitalização; contabilidade fiscal e
tributária; Lei nº 5.172, de 1996 - Código Tributário Nacional. De-
creto nº 6.022, de 2007, que trata sobre o Sistema Público de Es-
crituração Digital contendo: SPED Contábil, FCONT, SPED Fiscal,
SPED - EFD PIS/PASEP/COFINS, NF e nota Fiscal Eletrônica e
NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. Declarações federais: MA-
NAD, IRPJ, DIPJ DCTF, DACON, DIRF e PER/DECOMP. RTT -
Regime tributário de transição (RTT) - Lei nº 11.941/09. Contribuição
previdenciária: Legislações, alíquotas, base de cálculo e apuração. Lei
nº 10.833, de 2003, art. 34 e alterações, e Instrução Normativa nº
1.234, de 2012 (Retenções Federais de Empresas Públicas) e al-
terações. Lei Complementar nº 123, de 2006 e alterações - Simples
Nacional. Lei Complementar nº 87, de 1996 - Lei Kandir . Imposto
Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. Legislação do
ISS - Lei Complementar nº 116, de 2003, que dispõe acerca do
imposto sobre serviços de qualquer natureza de competência dos
Municípios e do Distrito federal.

E C O N O M I S TA
Teoria Econômica. O sistema econômico. Fatores de pro-

dução. O produto e a unidade produtora. A circulação, a produção e
a empresa. A renda dos fatores de produção. Setores produtivos.
Contabilidade Nacional: Conceitos básicos, produção, produto, renda,
despesa, poupança e investimento. Classificação e contas das en-
tidades. Classificação das transações. Conceituação e cálculo dos
agregados econômicos. Produto, renda e despesa nacional. Produto,
renda e despesa interna. Custo de fatores e preço de mercado bruto e
líquido. Renda pessoal. Renda pessoal disponível. Sistema de contas
nacionais. Contas nacionais do Brasil. Macroeconomia. Conceito de
consumo. Componentes do consumo. Função consumo. Propensão
marginal a consumir. Conceito de poupança. Função poupança. Pro-
pensão marginal a poupar. Determinação de renda e produto de equi-
líbrio. Teoria do investimento. Finanças públicas. Moeda Conceito,
classificação e funções da moeda. Fatores que determinam a demanda
da moeda. Oferta monetária. Criação e destruição de moeda. Banco
Central e suas funções. Mecanismos de controle monetário. Moeda e
níveis de preço. Leis de Say. Teoria quantitativa da moeda. Inflação:
conceito, classificação, mensuração; Hiato inflacionário. Efeito da
inflação. Política monetária e fiscal de controle da inflação. Deflação.
Economia Internacional Balanço de Pagamentos: variáveis e equi-
líbrio, desequilíbrio e mecanismos de correção. Natureza e efeitos das
transações econômicas internacionais. Câmbio: taxa cambial, esta-
bilidade e flexibilidade. Intervenção do Estado. Organismos e en-
tidades internacionais e multinacionais de crédito. Política aduaneira e
seus instrumentos. Microeconomia - Teoria da Procura do Consu-
midor: utilidade; curvas de indiferença; equilíbrio do consumidor;
determinação das curvas da procura; elasticidade, preço, renda e cru-
zada; efeito preço, efeito substituição e efeito renda; bens substitutos,
complementares e independentes; bens inferiores e bens de Giffen.
Equilíbrio. Teoria da produção. Conceitos de produtividade: média e
marginal. Isoquantas. Isocustos. Custos de produção: conceito, curvas
e análise de curto e longo prazo. Equilíbrio da firma. Rendimentos
constantes, crescentes e decrescentes. Rendimentos de escala. De-
terminação das curvas de oferta. Elasticidade da oferta. Estrutura de
Mercado. Concorrência perfeita e imperfeita: conceito, formação de
preços, equilíbrio da firma a curto e longo prazo, principais curvas,
maximização de lucro. Concentração econômica. Estudos Sócio-Eco-
nômicos de mercado. Análise e avaliação de projetos. Matemática
Financeira: O valor do dinheiro no tempo; juros simples e compostos,
regime de capitalização. Contabilidade: contabilidade geral, conta-
bilidade de custos, contabilidade gerencial. Orçamento público: con-
ceito; princípios; processo; ciclo orçamentário; orçamento por pro-
gramas. Subvenções sociais; planos plurianuais; Lei Orçamentária;
execução orçamentária; exercício financeiro; créditos adicionais, clas-
sificação, definição, características. Receita e despesa pública: con-
ceitos; classificação funções e programas; categoria econômica; restos
a pagar; estágios da receita e despesa.

ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Solos: Propriedades químicas, físicas e biológicas do solo;

correção de acidez, nutrição e adubação. Fertilidade do solo. Análise
química do solo. Nutrição vegetal. Adubos e corretivos. Microbio-
logia e manejo de solos tropicais e subtropicais. Adubação verde.
Mecanização, preparo adequado e conservação do solo. Irrigação e
Drenagem: Métodos de irrigação. Dimensionamento de sistemas de
irrigação. Captação, vazão e qualidade da água para a irrigação.
Salinização de solos. Manejo de solos irrigados em regiões áridas.
Fruticultura tropical: classificação botânica, morfologia, cultivares e
propagação. Aspectos agroclimáticos. Planejamento e implantação de
plantios comerciais. Floração, polinização e controle do florescimen-
to. Fitossanidade, manejo integrado de pragas e doenças, tecnologia e
cuidados no uso de agrotóxicos. Tecnologia pós-colheita de produtos
agrícolas: Colheita, manuseio e preparo de pós-colheita, classificação,
conservação, moléstias de pós-colheita e distúrbios fisiológicos, ar-
mazenamento, embalagem, rotulagem e transporte de produtos ve-
getais. Extensão rural e transferência de tecnologia. Conservação e
manejo dos recursos naturais: Conservação do solo e da água; da
fauna e flora nativas. Prevenção e controle da poluição na agricultura.
Manejo e gerenciamento de resíduos. Conhecimento básico de im-
pacto ambiental (EIA/RIMA). Estudos de viabilidade técnica, eco-
nômica, ambiental e social. Meio ambiente: Aspectos natural, ar-
tificial, cultural e do trabalho; biodiversidade e desenvolvimento sus-
tentável; Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938, de1981);
Licenciamento ambiental (Resolução do CONAMA nº 237, de
1997).

ENGENHEIRO AMBIENTAL
Sistemas brasileiros de licenciamento ambiental (EIA, RI-

MA). Metodologias utilizadas para o planejamento ambiental, le-
gislação e requisitos regulatórios. Legislação ambiental. Conhecimen-
tos básicos de mapeamento e fotointerpretação. Conhecimentos bá-
sicos de técnicas de uso de agrotóxicos e de conservação de solos.
Identificação e caracterização de matas nativas, planícies de inun-
dação, áreas com restrições ambientais. Água e suas impurezas; clas-
sificação; uso e empregos; tratamento químico e biológico; equi-
pamentos empregados; aeração; sedimentação, floculação, filtração,
esterilização, alcalização e desmineralização; sistemas de resfriamento
de produção de vapor; caracterização física e química dos efluentes
industriais; normas gerais de amostragem e amostras; tratamento pri-
mário, gradeamento e caixa de areia; separadores de óleo; sistemas de
flotação; sedimentação, decantação, neutralização e respectivos equi-
pamentos; tratamento químico; coagulação e precipitação; resinas tro-
cadoras de íons; oxidação e densificação; osmose inversa; eletro-
diálise; técnicas analíticas instrumentais. Análise ambiental de em-
preendimentos. Conhecimento em arborização rodoferroviária e re-
cuperação de matas ciliares; estabelecimento de cinturões verdes nas
áreas de influência; estabelecimento e manutenção de áreas de do-
mínio; topografia de vias de transporte; gerenciamento geoambiental.
Conservação: capacidade de suporte de ecossistemas; manutenção de
corredores ecológicos; recuperação de áreas degradadas; proteção de
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nascentes, cachoeiras, grutas e acidentes geográficos; proteção de
sítios arqueológicos; contenção de encostas nas vias de transporte;
impactos das vias de transporte no ambiente: túneis, viadutos, pontes,
pedreiras, terraplanagem, eclusas, canais. Estudos e relatórios de im-
pactos ambientais; manejo de bacias hidrográficas; política e legis-
lação ambiental; manejo e gerenciamento de resíduos. Conhecimento
básico de impacto ambiental (EIA/RIMA). Estudos de viabilidade
técnica, econômica, ambiental e social. Meio ambiente: aspectos na-
tural, artificial, cultural e do trabalho; biodiversidade e desenvol-
vimento sustentável; Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº
6.938, de 1981); Licenciamento ambiental (Resolução do CONAMA
nº 237, de 1997).

ENGENHEIRO CIVIL
Instalação de Obras: serviços preliminares, canteiro de ser-

viços, marcação de obras, andaimes, escoramentos. Fundações: direta
rasa, profundas (estacas e tubulões). Solos: adensamento dos solos,
compactação de solos, resistência ao cisalhamento. Obras de terra:
escavações e transporte de terra (escavações à mão e mecânicas),
construção de cortes e aterros. Construções lesionadas: tipos e formas
de lesões, medidas a tomar. Noções de topografia: levantamento pla-
nialtimétrico de marcações de obras, cálculos topográficos (áreas e
volumes). Estradas e vias urbanas: projeto geométrico de terraple-
nagem e de pavimentação; equipamentos de terraplenagem: produ-
tividade dos equipamentos, estimativa de produção e seleção dos
equipamentos, estimativa e cálculos de custos; pavimentação: base e
sub-bases flexíveis e semi-rígidas. Projetos de obras de construção
civil: levantamentos aerofotogramétricos e topográficos; georreferen-
ciamento; sondagens geológicas; estudos ambientais; cálculo de mo-
vimentação de material: cálculo de terraplenagem e movimentação de
terra; identificação de jazidas para importação de solo; cálculo de
energia de compactação; projeto arquitetônico; projeto de fundações;
projeto estrutural; projetos de estradas; projeto de pontes e viadutos;
projeto de túneis; orçamentos de obras, sistema de custos rodoviários
(SICRO 2) e SINAPI. Execução de obras de construção civil: do-
cumentação e registro de obra; localização georreferenciada de obra;
fundações; estruturas de concreto armado e protendido, estruturas
metálicas e de madeira; materiais de construção civil, tecnologia dos
materiais de construção civil e resistência dos materiais; equipamen-
tos e veículos de construção civil; mecânica dos solos (obras de terra
especiais e obras de contenção de taludes); obras de drenagem (pro-
funda e superficial); estudo e relatório de impacto ambiental (EIA/RI-
MA); estudos de viabilidade técnica, econômica, ambiental e social;
planejamento de obras: programação, ornamentação e controle; sis-
tema de custos rodoviários (SICRO 2). Infraestrutura de ferrovias:
planejamento, gerenciamento e controle de projetos e obras ferro-
viárias; viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental; li-
cenciamento ambiental, estudo de impacto ambiental e relatório de
impacto ambiental EIA/RIMA, espaços territoriais especialmente pro-
tegidos e monitoramento ambiental; projeto básico e projeto exe-
cutivo de engenharia; noções de construção e manutenção de in-
fraestrutura e superestrutura ferroviária; conhecimento dos sistemas
de alimentação de energia, retificação, sinalização, telecomunicação e
comunicação; conhecimento de operação ferroviária e de carga e
descarga; Sistema Nacional de Viação, ferrovias planejadas, implan-
tadas e em operação; noções sobre intermodalidade de transportes;
noções dos sistemas de custos dos órgãos federais de transportes;
tecnologia para redução de custos; planejamento para aumento de
produtividade e qualidade; segurança e otimização na infraestrutura
de transporte; segurança e higiene do trabalho; conhecimento na área
de transportes: Plano Nacional de Logística e Sistemas de Transportes
(PNLT); aspectos físicos, operacionais, econômicos, institucionais e
tecnológicos do setor; multimodalidade e intermodalidade; regulação
do setor de transporte; interface do setor de transporte com outros
setores; transporte e integração regional; Sistema Nacional de Viação:
Lei nº 12.379, de 2011; planejamento de sistemas de transportes:
estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA NO TRABALHO
Legislação sobre higiene e segurança do trabalho; organi-

zação e administração; estatística de acidente do trabalho; fisiologia
do trabalho; ergonomia; ventilação industrial; noções de toxicologia
industrial; noções de epidemiologia; saneamento do meio; proteção
contra incêndio; psicologia e comunicação; primeiros socorros; ar-
ranjo físico. Avaliação e controle dos riscos: proteção coletiva, equi-
pamento de proteção individual, riscos ambientais: agentes químicos,
físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos; riscos em eletricidade;
transporte e movimentação de materiais; segurança na construção
civil; programas, campanhas e SIPATs. Acidentes do Trabalho: cau-
sas, consequências, programas de prevenção, comunicação e análise
de acidentes; segurança no trânsito; inspeções de segurança; serviços
especializados em engenharia de segurança e em medicina do tra-
balho; Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA; conceito
de riscos, perigo, acidente, incidente; PPRA e PCMSO; implemen-
tação de programas de gerenciamento de riscos; auditoria de se-
gurança. Técnicas de Análise de Riscos: série de riscos, análise pre-
liminar de riscos, análise de modos de falha e efeitos, HAZOP, aná-
lise de árvore de falhas, técnica de incidentes críticos; proteção ao
meio ambiente: controle e prevenção de riscos ambientais certificação
de ISO 9000/ ISO 14000/OHSAS 18000.

ENGENHEIRO FLORESTAL
Silvicultura: sementes, produção de mudas, viveiros flores-

tais. Ecologia florestal: solos, relação solo-água-planta, sítios flo-
restais, nutrição, controle ambiental. Edafologia: processos químicos,
físicos e biológicos do solo, classificação do solo. Implantação de
povoamentos florestais: preparo de solo, plantio, espaçamento, tratos
culturais. Proteção florestal: controle de pragas, doenças e incêndios
florestais. Dendrometria: medições florestais, volumetria, crescimento
florestal, métodos de análise de crescimento de árvores. Dendrologia:
identificação de árvores, fitossociologia, fitogeografia, índices de con-
corrência. Sensoriamento remoto: fotointerpretação, fotogrametria,
SIG. Sistemas agrosilvipastoris: sistemas agroflorestais e sistemas

silvipastoris. Paisagismo: projetos e manejo de paisagem. Adminis-
tração florestal. Inventário florestal: método aleatório e estratificado.
Exploração florestal: colheita florestal, métodos manuais e meca-
nizados de colheita, máquinas e equipamentos, custos, rendimentos,
recuperação de áreas degradadas. Economia florestal: custos, preços,
mercado, juros, avaliação de viabilidade de projetos de investimentos,
amortização, depreciação, crédito florestal. Manejo de bacias hidro-
gráficas: diagnóstico de bacias, controle de erosão e torrentes, re-
cuperação de bacias hidrográficas. Manejo florestal: desrama e des-
baste, rotação, sustentabilidade de produção, taxa de corte, plane-
jamento florestal, plano de manejo, benefícios imateriais. Tecnologia
da madeira: desdobro beneficiamento, preservação da madeira. Le-
gislação: Código Florestal Brasileiro, Legislação Ambiental. Audi-
toria: florestal e ambiental. Construções florestais. Conservação de
recursos naturais renováveis. Avaliação de impactos ambientais. Ma-
nejo de fauna silvestre. Biodiversidade. Educação e interpretação am-
biental. Manejo de fragmentos florestais. Legislação Florestal. Po-
lítica Florestal. Recuperação de áreas degradadas. Conhecimento em
arborização rodoferroviária e recuperação de matas ciliares; Esta-
belecimento de cinturões verdes nas áreas de influência; Estabele-
cimento e manutenção de áreas de domínio; Topografia de vias de
transporte; Gerenciamento geoambiental. Conservação: Capacidade
de suporte de ecossistemas; Manutenção de corredores ecológicos;
Recuperação de áreas degradadas; Proteção de nascentes, cachoeiras,
grutas e acidentes geográficos; Proteção de sítios arqueológicos; Con-
tenção de encostas nas vias de transporte; Impactos das vias de
transporte no ambiente. Terraplenagem, eclusas, canais. Estudos e
relatórios de impactos ambientais. Manejo de bacias hidrográficas.
Política e legislação ambiental. Manejo e gerenciamento de resíduos.
Conhecimento básico de impacto ambiental (EIA/RIMA). Estudos de
viabilidade técnica, econômica, ambiental e social. Meio ambiente:
Aspectos natural, artificial, cultural e do trabalho; biodiversidade e
desenvolvimento sustentável; Política Nacional do Meio Ambiente
(Lei nº 6.938, de 1981); Licenciamento ambiental (Resolução do
CONAMA nº 237, de 1997).

GEÓGRAFO
Geografia: pensamento geográfico, história, conceitos e teo-

rias da Geografia. Espaço da natureza: as interrelações entre os di-
ferentes componentes do quadro natural; principais formas e estru-
turas do relevo terrestre (gênese e evolução); grandes conjuntos cli-
matobotânicos; águas oceânicas e continentais: importância econô-
mica; usos e problemas. Conhecimentos básicos sobre comunidades
frágeis e áreas especialmente protegidas. Quadro natural: recursos e
aproveitamento econômico; sensibilidade do meio ambiente à ação do
homem e estratégias para seu uso e conservação. A questão da ener-
gia no mundo: as diversas fontes de energia, seus usos e conse-
quências. As mudanças ambientais globais. Cidades e urbanização
nos mundos desenvolvidos e subdesenvolvidos: metrópoles, cidades
globais e redes urbanas. A população mundial: distribuição; as di-
ferenças no crescimento das populações; teorias demográficas e de-
senvolvimento socioeconômico; a distribuição social e espacial da
riqueza e as condições de vida; movimentos populacionais e glo-
balização. As atividades econômicas: o processo industrial e a or-
ganização e produção do espaço; localização das indústrias; a in-
dustrialização nos países desenvolvidos e nos subdesenvolvidos; as
atividades agropecuárias e extrativas nos países centrais e periféricos.
O espaço brasileiro: Processo de ocupação e valorização territorial do
Brasil: apropriação e produção do espaço. O Brasil na economia
mundial. As formas do espaço brasileiro. As regionalizações e as
grandes unidades regionais. A estruturação do espaço geográfico bra-
sileiro: a atuação do capital privado e o papel do Estado nas políticas
territoriais; a dinâmica sócio-espacial: metropolização e urbanização.
Cidades e urbanização no Brasil: metrópoles, redes urbanas e meio
ambiente urbano. O processo de industrialização e a redefinição da
atividade industrial na dinâmica sócio-espacial; as atividades agro-
pecuárias e extrativas. A questão da terra e do trabalho no campo.
Infraestrutura e desenvolvimento das atividades de telecomunicação e
de transporte no Brasil. A população brasileira: formação étnica,
crescimento e políticas demográficas, estrutura etária e movimentos
populacionais. População e atividades econômicas. Sociedade e na-
tureza no Espaço Brasileiro: os grandes domínios morfoclimáticos; os
recursos naturais, distribuição e aproveitamento; os resultados das
intervenções da sociedade na natureza. Fontes alternativas e energia
no Brasil. A dinâmica dos elementos da natureza: atmosférica, hi-
drológica e litosférica. Conhecimento básico de impacto ambiental
(EIA/RIMA); Meio ambiente: Aspectos natural, artificial, cultural e
do trabalho; biodiversidade e desenvolvimento sustentável; Política
Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938, de 1981); Licenciamento
ambiental (Resolução do CONAMA nº 237, de 1997).

GEÓLOGO
Texturas e microestruturas, tipos de clivagem e xistosidade.

Descrição e classificações petrográficas e rochas metamórficas. Ro-
chas ígneas: descrição petrográfica de rochas vulcânicas, subvulcâ-
nicas e plutônicas. Classificação quanto à textura. Composição mi-
neral e química. Sedimentos e rochas sedimentares: descrição pe-
trográfica. Classificação granulométrica, textural e composicional de
rochas clásticas, químicas e biogênicas. Estruturas primárias. Pro-
veniência de rochas clásticas. Tipos de porosidade e permeabilidade.
Controles tectônicos e climáticos na geração de sedimentos. Am-
bientes Geotectônicos: tectônica global. Relação entre ambientes tec-
tônicos e rochas sedimentares, ígneas e metamórficas. Métodos la-
boratoriais: métodos de amostragem e preparação de sedimentos e
rochas para estudos analíticos. Confecção de lâminas petrográficas.
Caracterização de rochas reservatório. Geologia aplicada: conceito,
áreas de atuação, histórico e métodos. Dinâmica interna da terra.
Processos tectônicos. Rochas e minerais. Dinâmica Externa da terra.
Processos de alteração intempérica de rochas e pedogeoquímica de
solos. Intemperismo de solos tropicais. Classificações geotécnicas de
solos. Classificações geomecânicas de maciços rochosos. Feições es-
truturais. Processos do meio físico. Investigações geológico-geotéc-

nicas. Perfis, seções e modelos. Mapas geológicos. Tecnologia de
rochas. Comportamento geotécnico. Mapeamento geotécnico. Cartas
geotécnicas municipais. Mapeamento de geodiversidade nacional e
regional. Cartas de risco e aptidão. Setorização de riscos. Gestão de
riscos. Geologia de engenharia no projeto e execução de contenção de
encostas, drenagens, fundações e pavimentos. Investigação e trata-
mento geológico-geotécnico no projeto e execução de contenções de
encostas, drenagens, pavimentos e fundações. Planejamento de pro-
jetos e obras: Programação e controle; Terraplenagem e locação da
obra; Fundações; Escavações; contenção de taludes e escoramentos.
Materiais de construção civil: aglomerantes e agregados. Conheci-
mento básico de impacto ambiental (EIA/RIMA); Meio ambiente:
aspectos natural, artificial, cultural e do trabalho; biodiversidade e
desenvolvimento sustentável; Política Nacional do Meio Ambiente
(Lei nº 6.938, de 1981); Licenciamento ambiental (Resolução do
CONAMA nº 237, de 1997).

J O R N A L I S TA
Modelos teóricos de comunicação e os processos de sig-

nificação. Articulação dos códigos comunicacionais nas novas mídias.
As diversas formas de jornalismo (on-line, radiojornalismo, telejor-
nalismo, comunitário, documentário) e seu papel no mundo global.
Perfil do jornalismo com o advento das novas tecnologias. Técnicas
básicas de redação jornalística. O profissional de imprensa e as novas
tecnologias. As informações e a sua extensão: política editorial; edi-
toriais (tipos comuns e especiais). Reportagem - tipos; entrevista -
modalidades. Titulação. Edição: sistemas de fechamento, possibili-
dades técnicas (selos, tarjas, infografia, fios, olhos, olhos-legenda,
textos legenda, ilhas, boxes, quadros, inserts fotográficos, retículas).
O texto jornalístico - características: a estrutura da notícia; números e
siglas; uso correto da língua portuguesa. Assessoria de imprensa:
funções da assessoria de imprensa; levantamento de dados; press
release; comunicados e notas oficiais; mailing list; clipping, clipping
eletrônico; entrevistas coletivas; eventos e sociabilidade. Veículos de
comunicação internos e externos (house organ, revista, newsletter).

MÉDICO DO TRABALHO
Noções gerais de medicina. Bioestatística. Estatística em me-

dicina do trabalho. Epidemiologia. Sistemas imunitários e suas doen-
ças. Moléstias infecciosas. Sistema nervoso e suas doenças. Sistema
respiratório e suas doenças. Sistema cardiovascular e suas doenças.
Sistema geniturinário e suas doenças. Sistema digestivo e suas doen-
ças. Doenças hematológicas e hematopoiéticas. Ortopedia e trauma-
tologia. Distúrbios nutricionais. Metabolismo e suas doenças. Sistema
endócrino e suas doenças. Genética e noções de doenças hereditárias.
Dermatologia. Psiquismos e suas doenças. Saúde do trabalhador. Aci-
dentes do trabalho: definições e prevenção. Noções de saneamento
ambiental. Legislação acidentária, de saúde e de segurança do tra-
balho. Previdência Social: funcionamento e legislação. Fisiologia do
trabalho (visão, audição, metabolismo e alimentação, sistemas res-
piratório, cardiovascular, osteoarticular). Atividade e carga de tra-
balho. Atividade física e riscos à saúde. Trabalho sob pressão tem-
poral e riscos à saúde. Trabalho noturno e em turnos: riscos à saúde,
noções de cronobiologia, novas tecnologias, automação e riscos à
saúde. Agentes físicos e riscos à saúde. Agentes químicos e riscos à
saúde. Toxicologia. Sofrimento psíquico e psicopatologia do trabalho
(inclusive com relação ao álcool e às drogas). Doenças profissionais
e doenças ligadas ao trabalho (pneumoconioses, asmas profissionais,
câncer de pele, surdez, hepatopatias, nefropatias, doenças do aparelho
osteoarticular, doenças infecciosas, doenças cardiocirculatórias, he-
matopatias, entre outras). Riscos ligados a setores de atividade com
especial atenção à condução de veículos. Noções de avaliação e
controle dos riscos ligados ao ambiente de trabalho. Noções de acom-
panhamento médico de portadores de doenças crônicas em medicina
do trabalho. Noções de funcionamento de um serviço de medicina e
segurança do trabalho em empresas. Ergometria e melhoria das con-
dições de trabalho. Etimologia das DORTs e fatores estressantes em
ambiente de trabalho.

VERA LÚCIA DE ASSIS CAMPOS
Diretora Administrativa e Financeira

S E C R E TA R I A - G E R A L

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 40/2012

Termo de Credenciamento nº 040/2012, celebrado entre o Ministério
Público União e CLÍNICA DE FISIOTERAPIA CORPO LIVRE S/S
LTDA. Objeto: Prestação de serviços paramédicos aos membros, ser-
vidores e respectivos dependentes, bem como aos pensionistas do
Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Minis-
tério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Ter-
ritórios, por um período de sessenta meses, a partir da assinatura do
credenciamento. Modalidade: Inexigibilidade de licitação - "Caput"
do artigo 25, da Lei 8.666/93. Processo:1.21.000.000377/2012-25.
Elemento de despesa no MPF: 339039. Programa de Trabalho no
MPF: 03301058120040001. Nota de Empenho no MPF:
2012NE000095 de 24/01/2012. Elemento de despesa no MPT:
339039. Programa de Trabalho no MPT: 03301058120040001. Nota
de Empenho no MPT: 2012NE000128 de 16/01/2012; Elemento de
despesa no MPM: 339039. Programa de Trabalho no MPM:
03301058120040001. Nota de Empenho no MPM: 2012NE000009,
de 02/01/2012. Elemento de despesa no MPDFT: 339039. Programa
de Trabalho no MPDFT: 03301058120040053. Nota de Empenho no
MPDFT: 2012NE000179, de 16/02/2012. Assinatura: Vilson Vicente
Possamai Junior, Diretor Executivo do Programa de Saúde e As-
sistência Social - Plan-Assiste/MPF, pelo Credenciante e Silvia Pa-
tricia Speroni Fortes, pelo Credenciado.

Ministério Público da União
.
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