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pamentos e do espaço físico onde exerce suas atividades; Realizar
outras atribuições de nível de complexidade compatíveis com sua
qualificação;

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:

Quando na área de operação:
Garantir o funcionamento dos sistemas utilizados, monitorando e ve-
rificando recursos de rede, entrada e saída de dados, disponibilidade
de aplicativos e seu desempenho, registro de erros e consumo da
unidade central de processamento - CPU; Assegurar o funcionamento
dos equipamentos de informática, observando procedimentos opera-
cionais e de segurança; Operar os sistemas em vigor no DETRAN/RJ,
no âmbito de sua atuação; Executar manutenção corretiva e preven-
tiva dos equipamentos de informática, quando solicitado, relatando de-
feitos apresentados pelos equipamentos e chamando assistência téc-
nica, quando necessário; Realizar verificação periódica dos equipa-
mentos e a correta utilização dos sistemas disponibilizados; Executar
rotinas de geração de cópias de segurança, de acordo com o manual
de normas procedimentos da operação; Monitorar sistemas e aplica-
tivos nas diversas unidades da autarquia;

Quando na área de produção:
Auxiliar no levantamento de rotinas, observando métodos e padrões
preestabelecidos, com vistas a fornecer elementos para a elaboração,
revisão ou reformulação de sistemas; Realizar as atualizações opera-
cionais financeiras e tarefas relacionadas à quitação de taxas, impos-
tos e multas de conveniados e prefeituras; Proceder à avaliação e
aceitação dos novos sistemas que venham a ser postos em produção,
em conformidade com as normas e padrões estabelecidos; Executar
as atividades de preparo do processamento, tratamento e saída de
dados no ambiente computacional da produção; Realizar atividades de
recebimento, transcrição e tratamento das informações para processa-
mento e expedição dos documentos processados para os usuários in-
ternos e externos; Interagir com os programadores, promovendo uma
coordenação adequada dos serviços; Criar programas para execução,
controle e operação das atividades operacionais dos usuários, confor-
me procedimentos estabelecidos; Receber, resolver e encaminhar as
solicitações de auxílio para uso dos sistemas e resolução de proble-
mas dos usuários corporativos do DETRAN/RJ; Executar o controle de
licenças de uso dos programas e sistemas de computação pertinentes

à sua área de atuação; Aplicar procedimentos e rotinas, em confor-
midade com as normas de periodicidade pertinente; Avaliar a viabi-
lidade e fazer recomendações sobre alterações operacionais que pos-
sam reduzir os custos operacionais; Elaborar novos processos de pro-
dução, visando garantir a excelência da qualidade dos serviços.

CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO DE TRÂNSITO

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Cargo que tem como atribuição básica a
execução, sob orientação superior direta, de tarefas de apoio técnico
e administrativo nas áreas de registro e licenciamento de veículos, ha-
bilitação e educação para o trânsito do DETRAN/RJ, de acordo com o
setor em que atua.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO
INSTRUÇÃO: Ensino médio completo
OUTROS REQUISITOS: Domínio da língua portuguesa, especialmente
redação oficial; Conhecimento de processador de textos, planilha ele-
trônica e banco de dados; Excelente digitação; Noções da legislação
de trânsito brasileira.

ATRIBUIÇÕES GERAIS: Colaborar na elaboração de planos, progra-
mas e projetos, objetivando o desenvolvimento do DETRAN/RJ; Co-
laborar em ações que objetivem atingir os níveis de excelência de
atendimento a que se propõe a autarquia, visando à satisfação do
usuário com os serviços prestados; Colaborar em ações que tenham
por finalidade a ampliação da responsabilidade social da autarquia;
Participar das ações de modernização administrativa, objetivando o
desenvolvimento institucional do DETRAN/RJ; Participar das atividades
que visem à valorização profissional dos servidores do DETRAN/RJ;
Participar, de acordo com as normas estabelecidas, das atividades de
avaliação de desempenho dos servidores. Manter atualizados e orga-
nizados, de acordo com a orientação recebida, arquivos e bancos de
dados; Executar ou supervisionar as atividades referentes ao registro,
distribuição, remessa e arquivamento do expediente administrativo, de
acordo com as normas estabelecidas. Colaborar nas atividades admi-
nistrativas de apoio e controle referentes à sua área de atuação; Re-
digir correspondência oficial, atas de reuniões e outros documentos
oficiais, submetendo-os à apreciação superior; Operar microcomputa-
dor, digitando documentos, utilizando programas básicos e aplicativos;
Manter registro das atividades desenvolvidas, colaborando na prepa-

ração e elaboração de relatórios parciais e anuais; Participar de es-
tudos para a racionalização de rotinas técnicas ou administrativas,
bem como para a elaboração de manuais de serviço e de normas de
procedimentos; Realizar, quando solicitado, estudos, pesquisas e le-
vantamento de dados, apresentando-os em forma de mapas demons-
trativos, gráficos e textos; Atender usuários dos serviços DETRAN/RJ
e seus servidores, prestando informações, anotando recados e indi-
cando locais de atendimento; Zelar pela manutenção e conservação
do material, dos equipamentos e do espaço físico onde exerce suas
atividades; Realizar outras atribuições de nível de complexidade com-
patíveis com sua qualificação;

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS
Manter atualizado o cadastro de usuários, segundo normas preesta-
belecidas; Acessar o cadastro, inserindo informações, alterando-as ou
retificando-as, conforme documento, processo ou orientação recebida;
Informar aos usuários sobre o andamento de processos, no âmbito de
sua atuação; Inserir autos de infração, recebidos por meio magnético,
na base DETRAN/RJ, banco e correio; Analisar processos de apre-
ensão da Carteira Nacional de Habilitação e de Certificado de Regis-
tro e Licenciamento de Veículos; Prestar atendimento às prefeituras
conveniadas com o DETRAN/RJ; Realizar procedimentos, rotinas ad-
ministrativas e operacionais, bem como orientar o usuário quanto à
documentação necessária e rotina a ser observada para a correta ins-
trução de processos; Analisar e validar documentos necessários ao
registro, licenciamento anual e transferência de propriedade, de acor-
do com a legislação de trânsito vigente, além das normas e regula-
mentos do DETRAN/RJ; Colaborar com as pesquisas da unidade de
atendimento ao usuário e da Ouvidoria do DETRAN/RJ; Requisitar e
emitir documentos de segurança e lacres eletrônicos; Realizar os pro-
cedimentos operacionais relativos a infrações de trânsito e a registro e
licenciamento de veículos, encaminhando-os às áreas específicas;
Analisar e executar processos de troca de real infrator, transferência
de responsabilidade e outros em sua área de atuação; Controlar se-
nhas de servidores do SAIT e conveniados; Informar usuários do DE-
TRAN/RJ sobre o andamento de processos, efeito suspensivo e pon-
tuação; Participar da realização de pesquisas diversas; Cancelar mul-
tas no sistema DETRAN/RJ, a partir de informações das prefeituras
conveniadas, através de ofícios e processos; Preparar, digitar e inserir
autos de infração na base DETRAN/RJ.

ANEXO IV
QUADRO DE PROVAS

NÍVEL CARGO TIPO DE

PROVA

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES PONTOS POR QUESTÃO TOTAL

DE PONTOS

MÍNIMO DE PONTOS

PARA HABILITAÇÃO

Médio - Assistente Técnico Administrativo Objetiva

Língua Portuguesa

Línguas Estrangeiras

10 2,00 100,00 50,00

- Assistente Técnico de Identificação Civil Inglês ou espanhol

Legislação de Trânsito

05

10

- Assistente Técnico de Trânsito Noções de Informática

Conhecimentos Específicos

05

20

- Assistente Técnico de Informática

Objetiva

Língua Portuguesa

10 2,00 100,00 50,00

Línguas

Estrangeiras

Inglês ou Espanhol

10

Legislação de

Trânsito

Conhecimentos Específicos

10

20

ANEXO V
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

LÍNGUA PORTUGUESA (PARA TODOS OS CARGOS)

Compreensão e interpretação de texto. Uso formal e informal da lín-
gua. Norma culta. Uso da língua e adequação ao contexto. Recursos
expressivos: ironia e ambiguidade. Coerência e coesão textual. Valor
semântico e emprego dos conectivos. Vocabulário: uso próprio e fi-
gurado da linguagem. Pontuação. Classes gramaticais. Valor das vá-
rias relações estabelecidas pelas preposições. Processos de coorde-
nação e subordinação (valores semânticos). Funções sintáticas. Fle-
xão verbal: verbos regulares e irregulares. Posição do pronome átono.
Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Semân-
tica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia.

Sugestões Bibliográficas:

ABREU, Antônio Suárez: Curso de redação.11 ed. São Paulo: Ática,
2001.
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37 ed.Rio de
Janeiro: Editora Lucerna, 2000.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua
portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira: 2000.
GARCIA, Othon Moacir. Comunicação em prosa moderna.19 ed. Rio
de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2000.
PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto. 1 ed. São Paulo: Ática,
2000.
SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática.15 ed. São Paulo: Atual
Editora, 1999.

LÍNGUA ESTRANGEIRA - ESPANHOL OU INGLÊS

ESPANHOL

A prova de espanhol procurará priorizar o uso da linguagem, por meio
de textos autênticos e didáticos, em diferentes níveis de compreen-
são: global, de pontos principais e detalhados. Tendo em vista o en-
foque dado à compreensão textual, o candidato deverá mostrar do-
mínio de um vocabulário básico. Os aspectos gramaticais serão tes-
tados indiretamente, como acessórios à compreensão dos textos. As-
sim sendo, as questões serão elaboradas de forma a exigir do can-
didato capacidade:

- Identificar tipos de textos;
- Utilizar estratégias para identificar informações específicas: scanning
e para obter o significado geral do texto;
- Reconhecer temas centrais e secundários;
- Identificar ideias e relações existentes entre elas;
- Localizar palavras-chave;
- Utilizar informações visuais para auxiliar na compreensão textual;
- Reconhecer palavras e expressões com sentido equivalente;
- Identificar referências contextuais;
- Fazer uma leitura detalhada, buscando conclusões lógicas;
- Associar informações, visando à complementação de textos;
- Demonstrar conhecimento adequado da estrutura gramatical da lín-
gua espanhola, que propicie a compreensão dos textos utilizados na
prova;
- Deverá o candidato, ainda, aplicar, em relação à compreensão dos
textos, conteúdos gramaticais da língua espanhola que possibilitem a
leitura, a saber: tempos verbais, substantivos, adjetivos, pronomes, ar-
tigos, advérbios, proposições e conjunções; processo de formação de
palavras, cognatos e falsos cognatos, acentuação, apócope, uso do
muy e mucho.

INGLÊS

A prova de inglês procurará priorizar o uso da linguagem, por meio de
textos autênticos e didáticos, em diferentes níveis de compreensão:
global, de pontos principais e detalhados. Tendo em vista o enfoque
dado à compreensão textual, o candidato deverá mostrar domínio de
um vocabulário básico. Os aspectos gramaticais serão testados indi-
retamente, como acessórios à compreensão dos textos. Assim sendo,
as questões serão elaboradas de forma a exigir do candidato capa-
cidade:
- Identificar tipos de textos;
- Utilizar estratégias para identificar informações específicas: scanning
e para obter o significado geral do texto;
- Reconhecer temas centrais e secundários;

- Identificar ideias e relações existentes entre elas;
- Localizar palavras-chave;
- Utilizar informações visuais para auxiliar na compreensão textual;
- Reconhecer palavras e expressões com sentido equivalente;
- Identificar referências contextuais;
- Fazer uma leitura detalhada, buscando conclusões lógicas;
- Associar informações, visando à complementação de textos;
- Demonstrar conhecimento adequado da estrutura gramatical da lín-
gua inglesa, que propicie a compreensão dos textos utilizados na pro-
va;
- Deverá o candidato, ainda, aplicar, em relação à compreensão dos
textos, conteúdos gramaticais da língua inglesa que possibilitem a lei-
tura, a saber: tempos verbais, substantivos, adjetivos, pronomes, ar-
tigos, advérbios, proposições e conjunções; processo de formação de
palavras, cognatos e falsos cognatos.

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO (PARA TODOS OS CARGOS, EXCE-
TO ASSISTENTE TÉCNICO DE TRÂNSITO)

O Sistema Nacional de Trânsito: competências dos diferentes órgãos
executivos e das diferentes entidades da federação. Normas gerais de
circulação e conduta. Sinalização de trânsito. Veículos: registro, licen-
ciamento, condução de escolares. Habilitação. Infrações, penalidades,
medidas administrativas, processo administrativo, crimes de trânsito.
Distribuição de competência dos órgãos executivos de trânsito.

Sugestões Bibliográficas:

- nº 30/98 - Campanhas de Segurança no Trânsito
- nº 66/98 - Tabela de distribuição de competência dos órgãos exe-
cutivos de trânsito
- nº 121/01 - Altera a Resolução nº 66/98
- nº 149/03 - Procedimento administrativo da lavratura do auto de in-
fração, etc. (EM VIGOR ATÉ 01/07/2013, QUANDO ENTRARÁ EM VI-
GOR A RES. CONTRAN 404/12. ALTERADA PELA RES.156/04)
- nº 166/04 - Diretrizes da Política Nacional de Trânsito
- nº 202/06 - Regulamenta a Lei nº 11334/06 (REVOGADA EM PAR-
TE PELA RES. 396/11)
- nº 206/06 - Consumo de álcool, substância entorpecente, tóxica ou
de efeito análogo (REVOGADA PELA RES. 432/13)
- nº 233/07 - Regimento Interno das Juntas Administrativas de Recur-
sos de Infrações (REVOGADA PELA RES. 357/10)
- nº 239/07 - Defesa de autuação por infração e recurso de pena-
lidade (REVOGADA A PARTIR DE 30/06/2009 PELA RES. 299/08)
- nº 300/08 - Procedimento administrativo para submissão do condutor
a novos exames quando condenado por crime de trânsito ou quando
envolvido em acidente grave.

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO (SOMENTE PARA O CARGO DE AS-
SISTENTE TÉCNICO DE TRÂNSITO)

Normas gerais de circulação e conduta. Sinalização de trânsito. Dis-
tribuição de competência dos órgãos executivos de trânsito.

Sugestões Bibliográficas:

Código de Trânsito Brasileiro - anexos e alterações.
MACEDO, Leandro. Legislação de Trânsito Descomplicada. 2 ed. Flo-
rianópolis: Ed. Conceito Editorial, 2009.
Resoluções CONTRAN:
- nº 30/98 - Campanhas de Segurança no Trânsito
- nº 66/98 - Tabela de distribuição de competência dos órgãos exe-
cutivos de trânsito
- nº 121/01 - Altera a Resolução nº 66/98
- nº 166/04 - Diretrizes da Política Nacional de Trânsito
- nº 202/06 - Regulamenta a Lei nº 11334/06
- nº 206/06 - Consumo de álcool, substância entorpecente, tóxica ou
de efeito análogo

NOÇÕES DE INFORMÁTICA (PARA TODOS OS CARGOS, EXCETO
ASSISTENTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA)

Microinformática: Conceitos. Modalidades de processamento.
Hardware: fundamentos, tipos, características, componentes, siglas e
funções, barramentos e interfaces, conexões, equipamentos, operação
de microcomputadores, memória, dispositivos de entrada, de saída e
de entrada/saída de dados. Software básico e aplicativo. Backup. Mí-
dias. Fundamentos sobre sistemas operacionais. Windows & Linux -
conceitos, características, atalhos de teclado e emprego de recursos.

Execução de procedimentos operacionais de rotina, utilizando software
ou aplicativos instalados nas áreas de atuação. Bancos de Dados -
conceitos, características. Noções sobre SQL. Execução de procedi-
mentos operacionais de rotina, utilizando banco de dados nas áreas
de atuação. MSOffice 2003Br/2007Br (Word, Excel, Powerpoint) e
BrOffice.org 3.0 (Writer, Calc, Impress) - conceitos, características,
ícones, atalhos de teclado, estilos, alinhamento, arquivos, digitação,
uso do software e emprego dos recursos. Web: conceitos, Internet X
Intranet X Extranet, modalidades, técnicas de acesso, browsers, na-
vegação, pesquisa, atalhos de teclado, e-mail, Outlook Express, Web-
Mail, uso de software e emprego de recursos. Segurança de equi-
pamentos, em redes e na Internet. Conceitos, vírus, antivírus, cui-
dados e medidas de proteção.

Sugestões Bibliográficas:

CANTALICE, Wagner. Manual do Usuário, Brasport, 2006.
COSTA, Renato da. Informática para Concursos: guia prático, Érica,
2006.
DIGERATI. 202 Dicas: Excel, Access, Word, Powerpoint, Digerati,
2006.
MANZANO, João Carlos N. G., MANZANO, André Luiz N. G. Estudo
dirigido de Microsoft Windows XP. 7ª ed., Érica, 2007.
MUELLER, John Paul. Aprenda Microsoft Windows XP em 21 dias,
Makron Books, 2003.
VELLOSO, F. C. Introdução à Informática - Conceitos, 7ª edição,
Campus, 2003
SAWAYA, Márcia Regina. Dicionário de Informática e Internet: In-
glês/Português, Nobel, 2003.
STANEK, William R. Microsoft Windows XP Professional, Guia de Bol-
so do Administrador, Bookman, 2006.
Manuais técnicos e help/ajuda do software.

Obs: As sugestões bibliográficas são apresentadas a título de subsí-
dio, servindo apenas como orientação ao candidato, não obrigando
que as questões sejam elaboradas diretamente do texto da bibliografia
sugerida.

ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CONHECIMENTOS ES-
PECÍFICOS

Redação própria de correspondências e documentos em geral. Nor-
mas para elaboração de textos, envelope e endereçamento postal.
Relatórios. Redação Oficial - Correspondência e Atos Oficiais, Mode-
los Oficiais, Ofícios e Requerimentos. Abreviaturas, siglas e símbolos.
Documentos Oficiais - Leis, Decretos, Resoluções, Portarias, Aposti-
las, etc. Documentação e Arquivo. Rotinas de documentos. Elabora-
ção de atas e relatórios. Ética Profissional. Controle de materiais e
planejamento de estoque; inventário. Recursos Humanos e Pessoal:
recrutamento e seleção; capacitação e desenvolvimento; Plano de
Cargos e Salários; Processos de admissão; Legislação trabalhista e
previdenciária; PIS/PASEP; Folha de pagamento; Higiene e segurança
no trabalho.

ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS DO PODER
EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: Provimento, Exer-
cício e Vacância. Investidura. Cargos em Comissão. Nomeação. Rea-
daptação. Vacância. Tempo de Serviço. Freqüência e Horário. Direitos
e Vantagens: Estabilidade; Férias; Licenças; Vencimento; Aposentado-
ria. Regime Disciplinar: Acumulação; Deveres; Proibições; Responsa-
bilidade; Penalidades; Processo Administrativo Disciplinar.

Lei 4781 plano de cargos do DETRAN - PLANO DE CARGOS E
VENCIMENTOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO - DETRAN/RJ: Estrutura do Quadro de Pes-
soal. Provimento dos cargos. Progressão funcional. Valorização profis-
sional. Programa de Avaliação de Desempenho. Cargos em Comis-
são. Disposições finais e transitórias.

NOÇÕES DE ORÇAMENTO PÚBLICO - Definição, tipos, evolução,
campo de aplicação. Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias, Lei Orçamentária Anual, Ciclo Orçamentário e elaboração da pro-
posta orçamentária. Princípios orçamentários. Créditos Adicionais. Re-
ceita pública: conceito, classificações e estágios. Despesa pública:
conceito, classificações e estágios. Restos a Pagar. Adiantamento.
Despesas de exercícios anteriores. Dívida Pública.

NOÇÕES DE CONTABILIDADE PÚBLICA - Conceito, definição, ano
financeiro, exercício financeiro. Regimes contábeis: regime de caixa,


