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Ministério das Cidades
Concurso Público para Provimento de Vagas em Cargos de Nível Superior e Nível Médio
Edital nº 01/2005
O Secretário - Executivo do Ministério das Cidades, com base na Portaria nº 90, de 28 de abril de
2005, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, torna pública a realização de
Concurso Público para preenchimento de 205 (duzentas e cinco) vagas do quadro de pessoal
permanente, sendo 28 (vinte e oito) vagas para o cargo de Administrador, 5 (cinco) vagas para o
cargo de Analista de Sistemas, 14 (quatorze) vagas para o cargo de Arquiteto, 2 (duas) vagas para o
cargo de Arquivista, 5 (cinco) vagas para o cargo de Assistente Social, 9 (nove) vagas para o cargo
de Contador, 25 (vinte e cinco) vagas para o cargo de Economista, 23 (vinte e três) vagas para o
cargo de Engenheiro, 1 (uma) vaga para o cargo de Estatístico, 2 (duas) vagas para o cargo de
Geógrafo, 1 (uma) vaga para o cargo de Geólogo, 2 (vagas) para o cargo de Jornalista, 6 (seis)
vagas para o cargo de Pedagogo, 6 (seis) vagas para o cargo de Sociólogo, 5 (cinco) vagas para o
cargo de Técnico em Comunicação Social e 2 (duas) vagas para o cargo de Médico, todos de Nível
Superior, e 63 (sessenta e três) vagas para o cargo de Agente Administrativo e 6 (seis) vagas para o
cargo de Técnico em Contabilidade, estes de Nível Médio, de acordo com a legislação pertinente e o
aqui disposto.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais retificações, caso
existam, e sua execução caberá à Fundação José Bonifácio - FUJB, por intermédio do Núcleo de
Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro - NCE/UFRJ.
1.2. O concurso público visa ao provimento do número de vagas definido neste Edital, ressalvada a
possibilidade de acréscimo prevista no parágrafo 3º do art. 1º do Decreto nº 4.175, de 27 de março
de 2002 e no art. 14 da Portaria nº 450, de 6 de novembro de 2002, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão - MP.
1.3. O Anexo I apresenta o relacionamento entre cargo (código e nome) x vagas (total de vagas
oferecidas, quantidade de vagas oferecidas para candidatos de ampla concorrência e quantidade de
vagas oferecidas para candidatos portadores de deficiência).
1.4. O Anexo II - Agências dos Correios credenciadas relaciona as agências dos Correios
credenciadas onde o candidato poderá realizar sua inscrição.
1.5. O Anexo III - Quadro de Provas relaciona cargo, o tipo de prova a ser realizada pelos candidatos
de cada cargo, as disciplinas associadas a cada prova, a quantidade de questões por disciplina, o
valor de cada questão por disciplina, o total de pontos da disciplina, o mínimo de pontos por
disciplina para aprovação e o mínimo de pontos por conjunto de disciplinas para aprovação.
1.6. O Anexo IV- Conteúdos Programáticos descreve os conteúdos programáticos de cada disciplina.
1.7. Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário de Brasília .
2. DOS CARGOS
2.1. Características dos cargos
2.1.1. Administrador
a) Formação exigida: Curso de graduação concluído em Administração.
b) Remuneração inicial mensal: R$ 1.340,00 (mil trezentos e quarenta reais).
c)Atribuições: realizar atividades de execução qualificada, referentes a estudos, pesquisas, análise e
projetos relativos à administração de pessoal, de material, orçamento, organização e métodos.
2.1.2. Analista de Sistemas
a) Formação exigida: Curso de graduação concluído em Administração, Ciências Contábeis,
Ciências Atuariais, Economia, Engenharia (qualquer especialidade), Estatística, Física, Química,
Matemática ou qualquer curso de graduação na área de Informática.
b) Remuneração inicial mensal: R$ 1.340,00 (mil trezentos e quarenta reais).
c) Atribuições: realizar atividades de execução qualificada referentes à análise de sistemas e de
programação, bem como o levantamento de serviços e a participação na elaboração de planos e
projetos de organização, com vistas ao processamento eletrônico de dados.
2.1.3. Arquiteto

a) Formação exigida: Curso de graduação concluído em Arquitetura ou Arquitetura e Urbanismo.
b) Remuneração inicial mensal: R$ 1.340,00 (mil trezentos e quarenta reais).
c) Atribuições: realizar atividades de formulação e execução qualificada, relativas à política
habitacional, urbana, saneamento ambiental, transporte e mobilidade urbana. Avaliação de custos e
valores para obras de implementação de infra -estrutura em áreas urbanas e em programas
habitacionais para população de baixa renda. Acompanhamento da elaboração dos relatórios dos
Programas; elaboração de indicadores para análise de custos dos investimentos e outras
informações gerenciais de interesse dos programas.
2.1.4. Arquivista
a) Formação exigida: Curso de graduação concluído em Arquivologia.
b) Remuneração inicial mensal: R$ 1.340,00 (mil trezentos e quarenta reais).
c) Atribuições: realizar atividades de planejamento, organização e controle de documentos e
Alimentação de sistema informatizado de gestão de informação.
2.1.5. Contador
a) Formação exigida: Curso de graduação concluído em Ciências Contábeis.
b) Remuneração inicial mensal: R$ 1.340,00 (mil trezentos e quarenta reais).
c) Atribuições: realizar atividades de execução qualificada, de trabalhos relativos à administração
financeira e patrimonial, bem como à contabilidade e auditoria, compreendendo análise, registro e
perícia contábeis, elaboração de balancetes, balanços e demonstrações contábeis com relação ao
funcionamento da Administração Pública Federal.
2.1.6. Economista
a) Formação exigida: Curso de Graduação concluído em Economia.
b) Remuneração inicial mensal: R$ 1.340,00 (mil trezentos e quarenta reais).
c) Atribuições: realizar atividades de execução qualificada, de trabalhos relacionados ao Sistema
Financeiro da Habitação (SFH), Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), Sistema
Financeiro Imobiliário (SFI) e FGTS.
2.1.7. Engenheiro
a) Formação exigida: Curso de graduação concluído em Engenharia Civil.
b) Remuneração inicial mensal: R$ 1.340,00 (mil trezentos e quarenta reais).
c) Atribuições: realizar trabalhos especializados relacionados com regiões, zonas, cidades, obras,
estruturas, transportes, mobilidade e trânsito, obras de captação e abastecimento de águas, obras de
drenagem e irrigação, estudo do saneamento urbano e rural, projeto, direção e fiscalização dos
serviços de urbanismo.
2.1.8. Estatístico
a) Formação exigida: Curso de graduação concluído em Estatística.
b) Remuneração inicial mensal: R$ 1.340,00 (mil trezentos e quarenta reais).
c) Atribuições: realizar atividades de execução qualificada, relativas à elaboração e aplicação de
formulários de pesquisa; análise de dados estatísticos; construção de indicadores; formulação e
análise de pesquisa estatística.
2.1.9. Geógrafo
a) Formação exigida: Curso de graduação concluído em Geografia.
b) Remuneração inicial mensal: R$ 1.340,00 (mil trezentos e quarenta reais).
c) Atribuições: realizar atividades de estudo, análise, avaliação e formulação de ações, planos,
programas e projetos em áreas urbanas. Conceitos, princípios e práticas na área de planejamento,
gestão e ordenamento territorial urbano.
2.1.10. Geólogo
a) Formação exigida: Curso de graduação concluído em Geologia.
b) Remuneração inicial mensal: R$ 1.340,00 (mil trezentos e quarenta reais).
c) Atribuições: realizar atividades relacionadas a obras de contenção de taludes e drenagem urbana,
urbanização de favelas, atividades de defesa civil relacionada a desastres naturais. Análise e revisão
do conceito e metodologia
2.1.11. Jornalista
a) Formação exigida: Curso de graduação concluído em Comunicação Social (habilitação
Jornalismo).
b) Remuneração inicial mensal: R$ 1.340,00 (mil trezentos e quarenta reais).
c) Atribuições: realizar atividades relacionadas a redação de matérias; suporte técnico às autoridades
nas relações com a imprensa.

2.1.12. Médico
a) Formação exigida: Curso de graduação concluído em Medicina.
b) Remuneração inicial mensal: R$ 1.340,00 (mil trezentos e quarenta reais).
c) Atribuições: realizar atendimento clínico a servidores.
2.1.13. Pedagogo
a) Formação exigida: Curso de graduação concluído em Pedagogia.
b) Remuneração inicial mensal: R$ 1.340,00 (mil trezentos e quarenta reais).
c) Atribuições: realizar atividades relacionadas a técnicas pedagógicas.
2.1.14. Assistente Social
a) Formação exigida: Curso de graduação concluído em Serviço Social.
b) Remuneração inicial mensal: R$ 1.340,00 (mil trezentos e quarenta reais).
c) Atribuições: realizar atividades de execução qualificada, de trabalhos relacionados com o
desenvolvimento, diagnóstico e tratamento da comunidade em seus aspectos sociais.
2.1.15. Sociólogo
a) Formação exigida: Curso de graduação concluído em Sociologia.
b) Remuneração inicial mensal: R$ 1.340,00 (mil trezentos e quarenta reais).
c) Atribuições: realizar atividades de execução qualificada, de trabalhos relacionados com o
desenvolvimento, diagnóstico e tratamento da comunidade em seus aspectos sociais.
2.1.16. Técnico em Comunicação Social
a) Formação exigida: Curso de graduação concluído em Comunicação Social (habilitação em
Relações Públicas ou Publicidade e Propaganda) ou Propaganda e Marketing.
b) Remuneração inicial mensal: R$ 1.340,00 (mil trezentos e quarenta reais).
c) Atribuições: realizar atividades de execução qualificada, concernentes a trabalhos de relações
públicas, de redação, de revisão, de coleta e preparo de informações para divulgação oficial escrita,
falada e televisionada.
2.1.17. Técnico em Contabilidade
a) Formação exigida: Nível Médio completo com curso Técnico em Contabilidade.
b) Remuneração inicial mensal: R$ 1.130,00 (mil cento e trinta reais).
c) Atribuições: realizar atividades de nível médio, de natureza especializada, envolvendo a execução
de tarefas relativas à contabilidade, à escrituração e à autorização de despesas.
2.1.18. Agente Administrativo
a) Formação exigida: Nível Médio completo (antigo segundo grau).
b) Remuneração inicial mensal: R$ 1.130,00 (mil cento e trinta reais).
c) Atribuições: realizar atividades de nível médio, que envolva estrutura e funcionamento da
Administração Pública Federal: redação de documentos e correspondências; digitação de
documentos; atendimento ao público; arquivamento, tramitação e controle de documentos; controle e
solicitação de material de consumo e permanente; solicitação de passagens e diárias; levantamento
de dados e informações.
2.2. Regime de trabalho
2.2.1. Submete-se ao Regime Jurídico de que trata a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e a
legislação complementar.
2.2.2. A jornada de trabalho para todos os cargos será de 40 (quarenta) horas semanais, exceto para
o cargo de Jornalista que será de 25 (vinte e cinco) horas semanais e para o cargo de Médico que
será de 20 (vinte) horas semanais.
3. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO
3.1. O candidato deverá atender, cumulativamente, para investidura no cargo, aos seguintes
requisitos:
a) ter sido aprovado e classificado em todas as etapas do Concurso Público, na forma estabelecida
neste Edital, seus Anexos e em suas retificações;
b) ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto
de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos
termos do parágrafo 1º do artigo 12 da Constituição da República Federativa do Brasil e na forma do
disposto no artigo 13 do Decreto nº 70.436, de 18 de abril de 1972;
c) ter idade mínima de 18 anos completos;
d) estar em gozo dos direitos políticos;
e) estar quite com as obrigações militares e eleitorais;

f) firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão
público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;
g) possuir a formação exigida para o cargo ao qual concorre, conforme discriminado no item 2 deste
Edital, e situação regular no órgão fiscalizador do exercício da profissão, para o cargo que o exigir;
h) ser considerado APTO no exame médico pré-admissional a ser realizado pelo Ministério das
Cidades, devendo o candidato apresentar os exames clínicos e laboratoriais relacionados no Anexo
V deste Edital, os quais correrão a suas expensas.
3.2. Exames médicos, diferentes dos especificados, poderão ser solicitados por ocasião do exame
médico pré-admissional.
3.3. Todos os requisitos especificados no subitem 3.1 deste Edital, alíneas "a" a "h”, deverão ser
comprovados por meio da apresentação de documento original, juntamente com fotocópia, sendo
eliminado do Concurso Público aquele que não os apresentar, assim como aquele que for
considerado INAPTO no exame médico pré -admissional.
4. DA PA RTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
4.1. Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII, da Constituição da República Federativa do
Brasil, na Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, e no Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de
1999, ficam reservados 5% (cinco por cento) do total das vagas de cada cargo, exceto nos cargos
onde a oferta de vagas seja igual a 1 (um), conforme discriminado no Anexo I deste Edital.
4.2. O candidato portador de deficiência concorre em igualdade de condições às vagas de ampla
concorrência e, ainda, às vagas reservadas aos portadores de deficiência, para o cargo escolhido,
caso existam.
4.2.1. O candidato portador de deficiência, se classificado, além de figurar na lista de classificação
geral do cargo pelo qual optar por concorrer, terá seu nome publicado em separado, na lista de
classificação das vagas oferecidas aos portadores de deficiência.
4.3. Somente serão consideradas como pessoas portadoras de deficiência aquelas que se
enquadrem nas categorias constantes do art. 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999.
4.4. Os candidatos portadores de deficiência, aprovados e classificados no Concurso Publico, serão
avaliados por uma equipe multiprofissional, de acordo com o art. 43 do Decreto nº 3.298, de 20 de
dezembro de 1999, no Ministério das Cidades, em Brasília.
4.4.1. A equipe multiprofissional emitirá parecer conclusivo, observando as informações prestadas
pelo candidato no ato da inscrição, a natureza das atribuições para o cargo, a viabilidade das
condições de acessibilidade e o ambiente de trabalho, a possibilidade de utilização, pelo candidato,
de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize e a Classificação Internacional de
Doenças apresentada.
4.4.2. As deficiências dos candidatos, admitida a correção por equipamentos, adaptações, meios ou
recursos especiais, devem permitir o desempenho adequado das atribuições especificadas para o
cargo a que se candidatar.
4.4.3. A decisão final da equipe multiprofissional será soberana e irrecorrível.
4.5. As vagas reservadas a portadores de deficiência que não forem providas por falta de candidatos,
por reprovação no Concurso Público, por contra-indicação na perícia médica ou por outro motivo,
serão preenchidas pelos demais
aprovados, observada a ordem de classificação.
5. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO
5.1. O Concurso Público será composto de:
a) Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos a todos os cargos;
b) Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos aos cargos de Nível
Superior.
5.2. A Prova Discursiva será realizada concomitantemente com a Prova Objetiva.
6. DAS INSCRIÇÕES
6.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital.
6.2. As inscrições poderão ser realizadas nas agências dos Correios credenciadas relacionadas no
Anexo II deste Edital ou via Internet, de acordo com os subitens 6.10 e 6.11 deste Edital.

6.3. Antes de efetuar a inscrição e/ou o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá tomar
conhecimento do disposto neste Edital e em seus Anexos e certificar-se de que preenche todos os
requisitos exigidos.
6.4. O valor da taxa de inscrição será de R$ 33,50 (trinta e três reais e cinqüenta centavos) para os
cargos de Nível Superior e de R$ 28,00 (vinte e oito reais) para os cargos de Nível Médio.
6.4.1. O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma.
6.4.2. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado obrigatoriamente por intermédio do
documento de arrecadação existente no Requerimento de Inscrição, caso a inscrição seja realizada
por meio das agências dos Correios credenciadas, ou por intermédio do boleto bancário gerado no
caso da inscrição ser realizada pela Internet.
6.4.3. Não será permitida a transferência do valor pago como taxa de inscrição para outra pessoa,
assim como a transferência da inscrição para pessoa diferente daquela que a realizou.
6.4.4. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado obrigatoriamente até o último dia de
inscrição, conforme o prazo estabelecido nos subitens 6.10.1 e 6.11.1 deste Edital.
6.4.5. A inscrição, cujo pagamento não for creditado até o dia útil posterior ao último dia de inscrição,
conforme o prazo estabelecido nos subitens 6.10.1 e 6.11.1 deste Edital, não será aceita.
6.4.6. Caso o pagamento da taxa de inscrição seja realizado por meio de cheque que seja devolvido
por qualquer motivo, a inscrição do candidato não será aceita, podendo o NCE/UFRJ tomar as
medidas legais cabíveis.
6.4.7. Não serão aceitos pedidos de isenção total ou parcial do pagamento do valor da taxa de
inscrição, seja qual for o motivo alegado.
6.5. Não serão aceitas inscrições condicionais, via fax, via correio eletrônico ou fora do prazo.
6.5.1. Entrega do Requerimento de Inscrição em data posterior ao período estabelecido nos subitens
6.10.1 e 6.11.1 deste Edital ou pagamento da taxa de inscrição posterior ao mesmo período serão
considerados como inscrição fora do prazo.
6.6. Ao preencher o Requerimento de Inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente indicar nos
campos apropriados, sendo vedado alterações posteriores, sob pena de não ter a sua inscrição
aceita no Concurso Público o "código" e o "nome" do cargo para a qual deseja concorrer, com base
no Anexo I deste Edital.
6.6.1. Se o candidato não preencher corretamente ou deixar de preencher o "código" do cargo para o
qual deseja concorrer, será considerado como cargo o que estiver preenchido no campo "nome" do
Requerimento de Inscrição.
Caso esta não seja um cargo válido, a inscrição do candidato não será aceita.
6.6.2. Se o candidato portador de deficiência indicar um cargo que não disponha de vagas
reservadas para os portadores de deficiência, este não terá sua inscrição aceita.
6.7. O candidato que se inscrever mais de uma vez, e havendo coincidência do dia e do horário de
realização das provas, no dia da prova deverá comparecer ao local e sala de prova da opção que
privilegiar e realizar a prova a ela correspondente, sendo considerado faltoso nas demais opções.
6.8. As informações prestadas no Requerimento de Inscrição serão de inteira responsabilidade do
candidato, dispondo o NCE/UFRJ do direito de eliminá-lo do Concurso Público se o preenchimento
for feito com dados emendados, rasurados ou incorretos, bem como se constatado posteriormente
serem estas informações inverídicas.
6.9. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, das quais não poderá alegar desconhecimento.
6.10. Inscrições nas agências dos Correios
6.10.1. Será aceito pedido de inscrição nas agências dos Correios credenciadas, no período de 1 a
19 de setembro de 2005, no horário de funcionamento destas.
6.10.2. Para realizar a inscrição, o candidato deverá dirigir-se a uma das agências dos Correios
credenciadas, relacionadas no Anexo II deste Edital, e retirar gratuitamente:
a) O Guia do Candidato contendo as principais informações relativas ao Concurso Público além de
instruções para preenchimento do Requerimento de Inscrição;
b) O Requerimento de Inscrição correspondente ao cargo para o qual deseja concorrer à vaga.
6.10.3. O candidato, após ler atentamente o Guia do Candidato, deverá preencher, com clareza, em
letra de forma, à tinta e sem rasuras, o Requerimento de Inscrição e assiná-lo.
6.10.4. O candidato deverá entregar o Requerimento de Inscrição devidamente preenchido até o
último dia de inscrição,

em uma das agências dos Correios credenciadas, efetuando neste momento o pagamento do valor
referente à taxa de inscrição e receber o Manual do Candidato e o comprovante de pagamento da
taxa de inscrição, devendo o candidato guardar este comprovante.
6.10.5. O candidato poderá inscrever-se por meio de procuração específica para esse fim, sendo
necessário anexar o respectivo Termo de Procuração que não precisará ter firma reconhecida, cópia
legível de documento oficial de identidade do procurador e do candidato que não precisarão de
autenticação. Nesta hipótese, o candidato assumirá as conseqüências de eventuais erros do seu
procurador.
6.11. Inscrições via Internet
6.11.1. Será aceito pedido de inscrição via Internet, através do endereço eletrônico
www.nce.ufrj.br/concursos, no período compreendido entre as 10 horas do dia 1 de setembro de
2005 e as 20 horas do dia 19 de setembro de 2005,
considerando-se o horário de Brasília.
6.11.2. O candidato que optar pela realização da inscrição via Internet deverá efetuar o pagamento
da taxa de inscrição por meio de boleto bancário, obtido no próprio endereço eletrônico, pagável em
qualquer agência bancária ou por intermédio de qualquer “internet banking”. O pagamento poderá
ser feito após a geração e impressão do boleto bancário (opção disponível após o preenchimento e
envio do Requerimento de Inscrição). O boleto bancário a ser utilizado para efetuar o pagamento da
taxa de inscrição deve ser aquele associado ao Requerimento de Inscrição enviado.
6.11.3. O NCE/UFRJ não se responsabiliza por pedido de inscrição via Internet, não recebido por
fatores de ordem técnica que prejudiquem os computadores ou impossibilitem a transferência dos
dados, falhas de comunicação ou congestionamento das linhas de comunicação.
6.11.4. As orientações e procedimentos a serem seguidos para realização de inscrição via Internet
estarão disponíveis no endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos.
6.12. Quando do preenchimento do Requerimento de Inscrição, o candidato portador de deficiência
que desejar concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência deverá indicar sua opção
no campo apropriado a este fim.
6.12.1. O candidato portador de deficiência, independentemente de realizar a sua inscrição por meio
de uma agência dos Correios credenciada ou pela Internet, deverá enviar, obrigatoriamente, via
SEDEX postado até o dia 19 de setembro de 2005, para o Núcleo de Computação Eletrônica da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Divisão de Concursos (Laudo Ministério das Cidades),
Cidade Universitária – Ilha do Fundão, Caixa Postal 2324, CEP 20.010-974 – RJ – Rio de Janeiro,
LAUDO MÉDICO OU ATESTADO INDICANDO A ESPÉCIE, O GRAU OU O NÍVEL DE
DEFICIÊNCIA, COM EXPRESSA REFERÊNCIA AO CÓDIGO CORRESPONDENTE DA
CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID) VIGENTE, BEM COMO A PROVÁVEL
CAUSA DA DEFICIÊNCIA, DE ACORDO COM A LEI. NÃO SERÃO CONSIDERADOS
RESULTADOS DE EXAMES E/OU DOCUMENTOS DIFERENTES DO DESCRITO.
6.12.1.1. O laudo médico ou atestado não será devolvido e não serão fornecidas cópias do mesmo.
6.12.2. Se o candidato não cumprir o disposto nos subitens 6.12 e 6.12.1 deste Edital, a sua
inscrição não será aceita.
6.13. O candidato que necessitar de condição(ões) especial(ais) para realização da prova, portador
ou não de deficiência, no ato da inscrição, deverá informar, a(s) condição(ões) especial(ais) que
necessita para o dia da prova, sendo vedado alterações posteriores. Caso não o faça, sejam quais
forem os motivos alegados, fica sob sua responsabilidade a opção de realizar ou não a prova.
6.13.1. O candidato portador de deficiência visual total deverá indicar sua condição, informando no
Requerimento de Inscrição a necessidade de realizar a prova com o auxílio de um ledor. Neste caso,
o ledor transcreverá as respostas para o candidato, não podendo o NCE/UFRJ ser responsabilizado
por parte do candidato posteriormente, sob qualquer alegação, por eventuais erros de transcrição
provocados pelo ledor.
6.13.2. O candidato amblíope deverá indicar sua condição, informando no Requerimento de Inscrição
se deseja que a prova seja confeccionada de forma ampliada. Neste caso, será oferecida prova com
tamanho de letra correspondente a corpo 24.
6.13.3. O candidato com dificuldade de locomoção deverá indicar sua condição, informando no
Requerimento de Inscrição se utiliza cadeira de rodas ou se necessita de local de fácil acesso.
6.13.4. O candidato que necessitar de condições especiais para escrever, deverá indicar sua
condição, informando no Requerimento de Inscrição que necessita de auxílio para transcrição das
respostas. Neste caso, o candidato terá o auxílio

de um fiscal, não podendo o NCE/UFRJ ser responsabilizado por parte do candidato posteriormente,
sob qualquer alegação, por eventuais erros de transcrição provocados pelo fiscal.
6.13.5. O candidato deverá informar a(s) condição(ões) especial(ais) que necessita, caso não seja
nenhuma das mencionadas nos subitens 6.13.1 ao 6.13.4 deste Edital.
6.13.6. A candidata que tiver a necessidade de amamentar no dia da prova, deverá levar um
acompanhante que ficará com a guarda da criança em local reservado e diferente do local de prova
da candidata. A amamentação se dará nos momentos que se fizerem necessários, não tendo a
candidata neste momento a companhia do acompanhante, além de não ser dado nenhum tipo de
compensação em relação ao tempo de prova perdido com a amamentação. A não presença de um
acompanhante impossibilitará a candidata de realizar a prova.
6.13.7. As condições especiais solicitadas pelo candidato para o dia da prova serão analisadas e
atendidas, segundo critérios de viabilidade e razoabilidade, sendo comunicado do atendimento ou
não de sua solicitação quando da Confirmação da Inscrição.
6.14. O candidato somente será considerado inscrito neste Concurso Público após ter cumprido
todas as instruções
descritas no item 6 deste Edital e todos os seus subitens.
7. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
7.1. As informações referentes a data, horário, tempo de duração e local de realização das provas
(nome do estabelecimento, endereço e sala), código do cargo para o qual deseja concorrer à vaga
(nome do cargo) e tipo de vaga escolhida pelo candidato (vaga de ampla concorrência ou vaga
reservada para portadores de deficiência), assim como orientações para realização das provas,
estarão disponíveis a partir do dia 18 de outubro de 2005 no endereço eletrônico
www.nce.ufrj.br/concursos, ou pela Central de Atendimento, entre 18 e 29 de outubro de 2005, pelos
telefones 0800 727-3333 ou 02121 2598-3333 , das 09:00 às 17:00 horas, horário de Brasília.
7.2. Adicionalmente, o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) fornecendo as informações
descritas no subitem 7.1 deste Edital será remetido ao candidato, para o endereço indicado no
Requerimento de Inscrição, por meio dos Correios, devendo ser entregue a partir do dia 18 de
outubro de 2005.
7.3 O não recebimento por parte do candidato do CCI não o desobriga do dever de obter as
informações relacionadas no subitem 7.1 deste Edital.
7.4. Não será emitida 2 a via do CCI.
7.5. Caso o candidato constate divergências entre as informações obtidas por intermédio das formas
descritas nos subitens 7.1 ou 7.2 deste Edital e o Requerimento de Inscrição, deverá entrar em
contato com a Central de Atendimento do NCE/UFRJ, pelos telefones 0800 727-3333 ou 02121
2598-3333, no horário de 9h às 17h (horário de Brasília), impreterivelmente até o dia 24 de outubro
de 2005.
7.6. Havendo divergências entre as informações obtidas por intermédio das formas descritas nos
subitens 7.1 ou 7.2
deste Edital e o Requerimento de Inscrição, prevalecerá o constante deste último.
7.7. Em caso de não aceitação da inscrição, por motivo diferente do descrito nos subitens 6.6.1 e
6.6.2, deste Edital, o candidato deverá seguir as orientações fornecidas de modo que a regularização
de sua inscrição seja feita até o dia 25 de outubro de 2005.
7.8. Os contatos feitos após a data estabelecida no subitem 7.5 deste Edital não serão considerados
prevalecendo os dados constantes do Cartão de Confirmação de Inscrição.
7.9. Erros referentes a nome, documento de identidade ou data de nascimento, deverão ser
comunicados apenas no dia de realização das provas, na sala de prova, junto ao fiscal.
7.10. Não é necessária a apresentação, no dia de realização das provas e avaliações, de nenhum
documento que comprove a localização do candidato no estabelecimento de realização de prova,
bastando que o mesmo se dirija ao local designado.
7.11. É de responsabilidade do candidato a obtenção de informações referentes à realização das
provas.
8. DA PROVA OBJETIVA E PROVA DISCURSIVA
8.1. Da Prova Objetiva
8.1.1. A Prova Objetiva, para os candidatos a todos os cargos, será composta de questões do tipo
múltipla escolha.

8.1.2. Cada questão conterá 5 (cinco) opções e somente uma correta.
8.1.3. A quantidade de questões por disciplina, o valor de cada questão, o mínimo de pontos por
disciplina para aprovação e o mínimo de pontos por conjunto de disciplinas para aprovação estão
descritos no Anexo III deste Edital.
8.2. Da Prova Discursiva
8.2.1. A Prova Discursiva, para os candidatos aos cargos de Nível Superior, constará de questões
sobre os Conhecimentos Específicos associados a formação de cada cargo.
8.3.2. A quantidade de questões, o valor de cada questão e o mínimo de pontos para aprovação
estão descritos no Anexo III deste Edital.
8.3.3. Será corrigida a Prova Discursiva dos candidatos aprovados e classificados na Prova Objetiva,
em ordem decrescente do total de pontos, em até 5 (cinco) vezes o número de vagas de cada cargo,
considerando-se o mínimo de 10 (dez) Provas Discursivas a serem corrigidas por cada cargo,
respeitados os empates da última colocação.
8.3.4. O candidato que não tiver a Prova Discursiva corrigida, conforme o estabelecido no subitem
8.3.3 deste Edital, será considerado eliminado no Concurso Público.
8.4. Os conteúdos programáticos estão disponíveis no Anexo IV deste Edital.
9. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E PROVA DISCURSIVA
9.1. A Prova Objetiva e Prova Discursiva, serão realizadas em Brasília, no Distrito Federal, podendo
ocorrer em qualquer dia da semana, data, local e hora, considerando-se o horário de Brasília. A data
provável para realização das provas será informada no cronograma constante no Manual do
Candidato e no endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos.
9.2. A data definitiva de realização das provas será informada no endereço eletrônico
www.nce.ufrj.br/concursos, cabendo ao candidato acompanhar a sua divulgação.
9.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para prestar as provas com antecedência de
60 (sessenta) minutos do horário previsto para o fechamento dos portões de acesso ao local de
prova, munido de caneta esferográfica de tinta indelével preta ou azul e de documento oficial e
original de identidade, contendo fotografia e assinatura. Será exigida a apresentação do documento
original, não sendo aceitas fotocópias, ainda que autenticadas.
9.3.1. Serão considerados documentos oficiais de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos
Militares (ex-Ministérios Militares), pelas Secretarias de Segurança, pelos Corpos de Bombeiros,
pelas Polícias Militares e pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos,
etc); passaporte; carteiras funcionais do Ministério Público e Magistratura; carteiras expedidas por
órgão público que, por Lei Federal, valem como identidade; e Carteira Nacional de Habilitação
(somente o modelo novo, com foto).
9.3.2. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a
identificação do candidato e de sua assinatura.
9.3.2.1. O candidato será submetido à identificação especial caso seu documento oficial de
identidade apresente dúvidas quanto à fisionomia ou assinatura.
9.3.3. O candidato que não apresentar documento oficial de identidade não realizará as provas.
9.3.3.1. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento oficial de identidade, por
motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que comprove o registro do fato
em órgão policial, expedido no máximo em 30 dias, sendo o candidato submetido à identificação
especial.
9.4. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada para as provas. O não comparecimento,
qualquer que seja a alegação, acarretará a eliminação automática do candidato.
9.5. É vedado ao candidato prestar as provas fora do local, data e horário pré -determinados pela
organização do Concurso Público.
9.6. Não será permitido ao candidato entrar no local de realização das provas após o horário previsto
para o fechamento dos portões.
9.7. Não será permitido ao candidato entrar na sala de prova portando (carregando consigo, levando
ou conduzindo) armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, qualquer tipo de relógio com
mostrador digital, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, etc). Caso o
candidato leve alguma arma e/ou algum aparelho eletrônico, estes deverão ser entregues à
Coordenação e somente serão devolvidos ao final da prova.
9.7.1. O NCE/UFRJ não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos e/ou equipamentos
eletrônicos ocorridos durante a realização da prova, nem por danos neles causados.

9.7.2. O descumprimento do descrito no subitem 9.7 deste Edital implicará na eliminação do
candidato, constituindo tentativa de fraude.
9.8. Das provas
9.8.1. Após assinar a lista de presença na sala de prova, o candidato receberá do fiscal o cartão de
respostas da Prova Objetiva e depositará, sob a guarda do fiscal, seu documento de identificação.
9.8.1.1. O candidato deverá conferir as informações contidas neste e assinar seu nome em local
apropriado.
9.8.1.1.1. É responsabilidade do candidato a colocação da assinatura de seu nome no seu cartão de
respostas da Prova Objetiva.
9.8.1.2. Caso o candidato identifique erros durante a conferência das informações contidas no cartão
de respostas da Prova Objetiva, estes devem ser informados ao fiscal de sala.
9.8.1.2.1. Não é permitida a solicitação de alteração do cargo para o qual concorre e/ou o tipo de
vaga escolhida (vaga de ampla concorrência ou vaga reservada a portadores de deficiência), seja
qual for o motivo alegado.
9.8.1.3. O candidato deverá transcrever, utilizando caneta esferográfica de tinta indelével preta ou
azul, as respostas da Prova Objetiva para o cartão de respostas da Prova Objetiva, que será o único
documento válido para a correção eletrônica. Não haverá substituição do cartão de respostas da
Prova Objetiva por erro do candidato. O preenchimento do cartão de respostas da Prova Objetiva
será de inteira responsabilidade do candidato que deverá proceder em
conformidade com as instruções contidas na capa de prova.
9.8.1.4. Será atribuída NOTA ZERO à questão da Prova Objetiva que não corresponder ao gabarito
oficial ou que contiver emenda, rasura ou mais de uma ou nenhuma resposta assinalada.
9.8.2. Após assinar a lista de presença na sala de prova, os candidatos aos cargos de Nível Superior
receberão do fiscal o caderno de respostas da Prova Discursiva.
9.8.2.1. O candidato deverá conferir as informações contidas no material recebido e, caso identifique
algum erro, este deverá ser informado ao fiscal de sala.
9.8.2.2. O candidato deverá responder de forma dissertativa as questões da Prova Discursiva
(contidas no caderno de questões da Prova Objetiva ou no caderno de questões da Prova
Discursiva), no espaço apropriado no caderno de respostas da Prova Discursiva, utilizando caneta
esferográfica de tinta indelével preta ou azul.
9.8.2.3. Em hipótese alguma o candidato deverá assinar, rubricar ou inserir qualquer sinal que
identifique o caderno de respostas da Prova Discursiva, procedendo em conformidade com as
instruções contidas na capa do caderno de questões da Prova Objetiva ou no caderno de questões
da Prova Discursiva, sob pena de ser excluído do Concurso Público.
9.9. Por motivo de segurança os procedimentos a seguir serão adotados:
a) o NCE/UFRJ procederá, no ato da aplicação das provas, à coleta da impressão digital de cada
candidato;
b) após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de prova ou do local de espera,
sem autorização e acompanhamento da fiscalização;
c) somente após decorrida uma hora do início das provas, o candidato poderá entregar seu caderno
de questões da Prova Objetiva e seu cartão de respostas da Prova Objetiva, seu caderno de
respostas da Prova Discursiva (caso exista), e seu caderno de questões da Prova Discursiva (caso
exista) e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo
o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Concurso
Público, que será lavrado pelo Coordenador do local;
d) ao candidato somente será permitido levar seu caderno de questões da Prova Objetiva e seu
caderno de questões da Prova Discursiva (caso exista) ao final das provas, desde que permaneça
em sala até este momento;
e) será terminantemente vedado ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no cartão de
respostas da Prova Objetiva e no caderno de respostas da Prova Discursiva (caso exista);
f) ao terminar as provas o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu caderno de
questões da Prova Objetiva e o seu cartão de respostas da Prova Objetiva, seu caderno de
respostas da Prova Discursiva (caso exista) e seu caderno de questões da Prova Discursiva (caso
exista), ressalvado o disposto na alínea "d", solicitando a devolução do seu documento de
identidade, que se encontra sob a guarda do fiscal de sala, desde o momento do seu ingresso na
sala; e

g) os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do
recinto, após a aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.
9.10. Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) chegar ao local de prova após o fechamento dos portões ou realizar a prova em local diferente do
designado;
b) durante a realização da prova, for surpreendido em comunicação com outro candidato ou pessoa
não autorizada;
c) for surpreendido durante o período de realização de sua prova portando (carregando consigo,
levando ou conduzindo)
armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, qualquer tipo de relógio com mostrador digital,
walkman, agenda
eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, etc), quer seja na sala de prova ou nas
dependências do seu local de prova;
d) utilizar-se de livros, códigos, impressos, máquinas calculadoras e similares, pagers, telefones
celulares ou qualquer tipo de consulta durante o período de realização de sua prova, quer seja na
sala de prova ou nas dependências do seu local de prova;
e) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
f) desrespeitar membro da equipe de fiscalização, assim como o que proceder de forma a perturbar a
ordem e a tranqüilidade necessária à realização da prova;
g) descumprir qualquer das instruções contidas na capa da prova;
h) não realizar a prova, ausentar-se da sala de prova ou do local de espera sem justificativa ou sem
autorização, após ter assinado a lista de presença, portando ou não o cartão de respostas da Prova
Objetiva ou o caderno de respostas da Prova Discursiva (caso exista);
i) não devolver o cartão de respostas da Prova Objetiva ou o caderno de respostas da Prova
Discursiva (caso exista);
j) deixar de assinar o cartão de respostas da Prova Objetiva e/ou a lista de presença;
k) não atender às determinações do presente Edital e de seus Anexos; e
l) quando, após a prova, for constatado - por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico - ter o
candidato se utilizado de processos ilícitos.
10. DOS RECURSOS
10.1. No caso da Prova Objetiva, admitir-se-á um único recurso, por questão, para cada candidato,
relativamente ao gabarito, à formulação ou ao conteúdo das questões, desde que devidamente
fundamentado e instruído com material bibliográfico.
10.1.1. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões,
porventura anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente, que não obtiveram os
pontos na correção inicial.
10.1.2. Não será concedida vista do cartão de respostas da Prova Objetiva.
.10.2. No caso do resultado da Prova Discursiva, admitir-se-á um único recurso, por questão, para
cada candidato, desde que devidamente fundamentado e instruído com material bibliográfico.
10.2.1. O candidato poderá solicitar vista do caderno de respostas da Prova Discursiva para verificar
suas respostas e melhor embasar seu recurso.
10.2.2. A vista do caderno de respostas da Prova Discursiva será realizada em local a ser divulgado
no endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos, em período informado no cronograma existente
no Manual do Candidato e no endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos.
10.3. O candidato deverá preencher 1 (um) Formulário para Recurso para cada questão recorrida, no
caso de recurso da Prova Objetiva e/ou recurso da Prova Discursiva, e, no caso de pedido de vista
do caderno de respostas da Prova Discursiva, 1 (um) único formulário para Recurso.
10.4 O Formulário para Recurso poderá ser encontrado no Manual do Candidato e no endereço
eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos.
10.5 O pedido de vista do caderno de respostas da Prova Discursiva e/ou o recurso deverá ser
apresentado no período informado no Manual do Candidato e no endereço eletrônico
www.nce.ufrj.br/concursos, da seguinte forma:
a) por meio de e-mail para concursomcidades@nce.ufrj.br, até as 17h do último dia do período
previsto no Cronograma, considerando-se o horário de Brasília, informando como “assunto do e-mail”
Ministério das Cidades - Recurso Prova

Objetiva ou Ministério das Cidades – Pedido Vista de Prova ou Ministério das Cidades - Recurso
Prova Discursiva, encaminhando o Formulário para Recurso devidamente preenchido;
b) via fax, no horário de 10h às 17h, considerando-se o horário de Brasília, para 21 2598-3145/25983152 encaminhando o Formulário para Recurso devidamente preenchido.
Em ambos os casos, o candidato, após encaminhar o recurso, deverá entrar em contato através do
telefone 21 2598-3185/2598-3232 para solicitar confirmação do recebimento.
10.6. Será indeferido o pedido de vista do caderno de respostas da Prova Discursiva e/ou o recurso
apresentado fora do prazo, fora de contexto e de forma diferente da estipulada neste Edital.
10.7. O resultado dos recursos, assim como as alterações de gabaritos das Provas Objetivas e as
alterações das notas da Prova Discursiva, que vierem a ocorrer após julgamento dos recursos,
estarão à disposição dos candidatos no endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos.
10.8. A decisão final da Banca Examinadora será soberana e irrecorrível, não existindo desta forma
recurso contra resultado de recurso.
11. DA CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO
11.1. A nota final do candidato será calculada, considerando-se que NF é a nota final, NO é a nota da
Prova Objetiva e
ND é a nota da Prova Discursiva, da seguinte forma:
a) Para os candidatos aos cargos de Nível Superior
NF = NO + (4 x ND)
b) Para os candidatos aos cargos de Nível Médio
NF = NO
11.2. Os candidatos considerados aprovados, serão ordenados e classificados, em função do cargo
para o qual concorre, segundo a ordem decrescente da nota final.
11.3. Em caso de igualdade na nota final, para fins de classificação, para os cargos de Nível
Superior, na situação em que nenhum dos candidatos empatados possua idade igual ou superior a
60 (sessenta) anos, completos até o último dia
de inscrição, o desempate se fará da seguinte forma:
1 o ) maior pontuação na Prova Objetiva;
2 o ) maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
3 o ) maior pontuação na Prova Discursiva;
4 o ) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
5 o ) maior pontuação nas questões de Raciocínio Lógico da Prova Objetiva;
6 o ) maior idade.
11.4. Em caso de igualdade na nota final, para fins de classificação, para os cargos de Nível
Superior, na situação em que pelo menos um dos candidatos empatados possua idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos, completos até o último dia de inscrição, o desempate se fará da
seguinte forma:
1º ) maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
2º ) maior pontuação na Prova Objetiva;
3º ) maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
4º ) maior pontuação na Prova Discursiva;
5º ) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
6º ) maior pontuação nas questões de Raciocínio Lógico da Prova Objetiva;
7º ) maior idade dentre os de idade inferior a 60 (sessenta) anos.
11.5. Em caso de igualdade na nota final, para fins de classificação, para os cargos de Nível Médio,
na situação em que nenhum dos candidatos empatados possua idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos, completos até o último dia de inscrição, o desempate se fará da seguinte forma:
1 o ) maior pontuação na Prova Objetiva;
2 o ) maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
3 o ) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
4 o ) maior pontuação nas questões de Noções de Informática da Prova Objetiva;
5 o ) maior idade.
11.6. Em caso de igualdade na nota final, para fins de classificação, para os cargos de Nível Médio,
na situação em que pelo menos um dos candidatos empatados possua idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos, completos até o último dia de inscrição, o desempate se fará da seguinte forma:
1º ) maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;

2º ) maior pontuação na Prova Objetiva;
3º ) maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
4º ) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
5º ) maior pontuação nas questões de Noções de Informática da Prova Objetiva;
6º ) maior idade dentre os de idade inferior a 60 (sessenta) anos.
12. DA NOMEAÇÃO, POSSE E EXERCÍCIO
12.1. O candidato aprovado e classificado para as vagas existentes de acordo com o Anexo I deste
Edital, obedecendo à ordem de classificação, será nomeado e convocado por correspondência
direta, por meio de carta com Aviso de Recebimento (AR) ou telegrama, para exame médico e
posse.
12.1.1. O candidato nomeado que não se apresentar no local e prazo estabelecidos, será eliminado
do Concurso.
12.2. Quando da convocação para posse, todos os pré-requisitos deverão estar atendidos, conforme
estabelecido no subitem 3.1 deste Edital.
12.3. A aprovação e classificação final no Concurso Público não asseguram ao candidato o direito de
ingresso automático no cargo, mas apenas a expectativa de ser nele admitido segundo a ordem
classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada à oportunidade e conveniência da
Administração. O Ministério das Cidades reserva-se ao direito de proceder às nomeações, em
número que atenda ao seu interesse e às suas necessidades.
12.4. Os candidatos classificados, excedentes às vagas ofertadas, serão mantidos em cadastro
durante o prazo de validade do Concurso Público e poderão ser nomeados em função da
disponibilidade de vagas.
12.5. O candidato nomeado apresentar-se-á para posse e exercício as suas expensas.
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. O candidato poderá obter informações e orientações sobre o Concurso Público tais como
Editais, Manual do Candidato, processo de inscrição, local de prova, gabaritos, resultados das
provas, resultados dos recursos, convocações e resultado final no endereço eletrônico
www.nce.ufrj.br/concursos .
13.2. Os candidatos serão informados sobre o resultado final, do presente Concurso Público no
Diário Oficial da União.
13.3. Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação do
candidato, valendo para esse fim a publicação em Diário Oficial da União.
13.4. Será considerada a legislação atualizada até a data de publicação deste Edital, bem como
alterações em dispositivos legais e normativos até esta data na avaliação na Prova Objetiva nem na
Prova Discursiva.
13.5. O prazo de validade do Concurso Público será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual
período, contado a partir da data de homologação do Concurso Público.
13.6. Todas as informações relativas a nomeação e posse, após a publicação do resultado final,
deverão ser obtidas no Ministério das Cidades.
13.7. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pelo Ministério das Cidades e pelo Núcleo
de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no que tange à realização
deste Concurso Público.
Felipe Mendes de Oliveira
Secretário –Executivo

Anexo I
Quadro de Vagas

Cargo
Código
ADMIN
AGADM
ANASI
ATETO
AISTA
ASSOC
CONTA
ECONO
ENGEN
ESTAT
GRAFO
GLOGO
JORNA
MEDIC
PEDAG
SOCIO
TCONT
TCOMU

Nome
Administrador
Agente Administrativo
Analista de Sistemas
Arquiteto
Arquivista
Assistente Social
Contador
Economista
Engenheiro
Estatístico
Geógrafo
Geólogo
Jornalista
Médico
Pedagogo
Sociólogo
Técnico em Contabilidade
Técnico em Comunicação Social

Total

Vagas
Ampla
concorrência

28
63
5
14
2
5
9
25
23
1
2
1
2
2
6
6
6
5

26
59
4
13
1
4
8
23
21
1
1
1
1
1
5
5
5
4

Reservadas a
portadores de
deficiência
2
4
1
1
1
1
1
2
2
0
1
0
1
1
1
1
1
1

Anexo II

Agências dos Correios credenciadas
DISTRITO FEDERAL (DF) - Brasília: Ag. W3 Norte 508 – SEPN 508 Bloco D Térreo, W3 Norte, Asa
Norte; Ag. W3 Sul 508 – CRS 508 Bloco C Loja 1/7, W3 Sul, Asa Sul; Ag. Rodoviária – Estação
Rodoviária de Brasília, Lojas 17/19, Centro; Ag. Central Brasília - SBN Quadra 01 Bloco A Térreo ECT, Setor Bancário Norte.
Brazlândia: Ag. Brazlândia - Quadra 05 Lote 37 Loja 01, Setor Norte.
Ceilândia: Ag. Ceilândia Centro – Quadra CNN 01 Bloco F, Centro.
Cruzeiro Velho: Ag. Cruzeiro Velho - Quadra SRES 02 Bloco D Área Especial 7, Cruzeiro Velho.
Gama: Ag. Gama Leste – Praça 1 s/n Lote Único, Setor Leste.
Guará: Ag. Guará I – Quadra QE 02 Bloco P Área Especial, Guará I.
Planaltina: Ag. Planaltina – Setor SHD WL 2 Conjunto D Área Especial, Centro.
Recanto das Emas: Ag. Recanto das Emas - Quadra 102 Lote 13 Lojas 1/2, Recanto das Emas.
Riacho Fundo: Ag. Riacho Fundo - CLN 07 Bloco C Lojas 8, 9 e 10, Centro.
Samambaia Norte: Ag. Samambaia Norte - Quadra QN 303 Conjunto 1 Lote 1, Samambaia Norte.
São Sebastião: Ag, São Sebastião - Avenida Comercial, 1161, Centro.
Sobradinho: Ag. Sobradinho - Quadra 8 Bloco 14 Loja 1 e 2, Sobradinho.
Taguatinga: Ag. Taguatinga Centro – Quadra C 1 Lotes 9/10 Lojas 2/3, Taguatinga Centro.
GOIÁS (GO) - Goiânia: Ag. Central – Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira 11, Setor Central.
Anápolis: Ag. Anápolis - Rua Engenheiro Portela, 510, Setor Central.
Formosa: Ag. Formosa - Rua Valeriano de Castro 98, Centro.

Luziania: Ag. Luziania - Rua do Comércio 349, Centro.
Valparaiso de Goiás: Ag. Valparaiso de Goiás - QD 07 Área Especial Etapa A, Centro.

Nome e Código do
Cargo

Tipo de
prova

Administrador (ADMIN),
Analista de Sistemas
(ANASI), Arquiteto
(ATETO), Arquivista
(AISTA), Assistente
Objetiva
Social (ASSOC),
Contador (CONTA),
Economista
(ECONO), Engenheiro
(ENGEN), Estatístico
(ESTAT), Geógrafo
(GRAFO), Geólogo
(GLOGO), Jornalista
Discursiva
(JORNA), Médico
(MEDIC), Pedagogo
(PEDAG),
Sociólogo (SOCIO) e
Técnico em
Comunicação Social
(TCOMU)

Agente Administrativo
(AGADM) e Técnico em
Contabilidade (TCONT) Objetiva

Disciplina

Qtde
Quêstões

Pontos
por
Questão

Total
de
Pontos

Mínimo de
Pontos por
disciplina
para
aprovação

Língua
Portuguesa
Raciocínio
Lógico
Conhecimentos
Gerais
Conhecimentos
Específicos

15

1

15

6

9

1

9

3

6

1

6

2

25

2

50

20

2

5

10

4

15

1

15

6

15

1

15

6

Conhecimentos
Específicos

Língua
Portuguesa
Noções de
Informática
Conhecimentos
Específicos

Mínimo de
Pontos por
Conjunto de
Disciplina
para
Aprovação

40

40
25

2

50

20

Anexo IV

Conteúdo Programático
Conhecimentos Básicos para todos os cargos de Nível Superior
Língua Portuguesa
Interpretação de textos. Compreensão de textos. Estruturação do Parágrafo: elementos coesivos e
argumentativos. Aspectos lingüísticos: variações lingüísticas e funções da linguagem. Morfossintaxe:
estrutura, formação, classe e emprego de palavras.
Semântica: denotação, conotação, sinonímia, antonímia e polissemia. Concordância nominal e
verbal. Regência nominal e verbal.
Raciocínio Lógico
Avaliação da habilidade do candidato em entender a estrutura lógica de relações arbitrárias entre
pessoas, lugares, coisas ou eventos fictícios, deduzir novas informações das relações fornecidas, e
avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. As questões das provas
poderão tratar das seguintes áreas: estruturas lógicas; lógica de argumentação; diagramas lógicos;
álgebra e geometria básica.

Conhecimentos Gerais
Elementos de política brasileira. Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, artes, arquitetura,
rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Cultura internacional. História Geral e do Brasil.
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. O
desenvolvimento urbano brasileiro. Meio ambiente e sociedade: problemas, políticas públicas,
organizações não governamentais, aspectos locais e aspectos globais. Elementos de economia
internacional contemporânea. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro.

Conhecimentos Específicos para os cargos de Nível Superior
Administrador
Administração Pública: Constituição da República – Títulos III, IV, VI e VII; princípios constitucionais
relativos à administração pública; probidade administrativa; discricionariedade administrativa e
atuações do Ministério Público e do Poder Judiciário; orçamento público; política fiscal; contratos e
convênios; plano de contas. Contabilidade Pública: conceito, objetivo e regime; campo de aplicação;
legislação básica (Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de
1986); receita e despesa pública; receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias:
interferências passivas e mutações ativas; plano de contas da administração federal; sistemática dos
eventos; Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI); balanços
financeiros, patrimonial, orçamentário e demonstrativo das variações de acordo com a Lei nº 4.320,
de 17 de março de 1964. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Administração Geral: fundamentos e
evolução da administração; abordagem sistêmica; estrutura e projeto organizacional; processo
decisório; planejamento e estratégia; ética e responsabilidade; administração de operações e da
qualidade; funções e habilidades do administrador; empreendedorismo; cultura e ambiente
organizacional; mudança e inovação; controle de processos e gestão da qualidade; administração de
projetos. Recursos Humanos: Liderança e poder; motivação; comunicação; clima organizacional;
estilos de administração; recrutamento e seleção; treinamento e desenvolvimento; avaliação de
desempenho; Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 1990. Organização e Métodos: Análise
organizacional; instrumentos de pesquisa; layout; análise de processos; distribuição do trabalho;
fluxogramas; formulários; manuais; estruturas organizacionais e departamentalização;
organogramas; sistemas de informação gerenciais; poder; gestão da qualidade; reengenharia;
mudança organizacional; controle organizacional; planejamento e controle de projetos; projeto,
desenvolvimento implantação e documentação de sistemas.
Arquiteto
Política nacional de habitação e de desenvolvimento urbano: aspectos históricos, instrumentos e
legislação. Urbanismo e Meio Ambiente: conceito de Meio Ambiente; meio ambiente e
desenvolvimento – o desafio urbano, a degradação ambiental e o desenvolvimento sustentável; a
qualidade ambiental nas cidades; conhecimentos sobre sistemas de gestão da qualidade e
desenvolvimento tecnológico da construção civil e habitacional. Planejamento Urbano e Regional:
conceitos básicos, visão interdisciplinar e interfaces com o urbanismo. Evolução do Planejamento
Urbano e Regional: aspectos metodológicos e processuais; os diferentes objetivos e principais
enfoques. Legislação Urbana: Código de Obras (Edilício), Plano Diretor, uso e parcelamento do solo.
Estatuto das Cidades – Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Equipamentos e serviços urbanos:
necessidades, adequação, tipo, dimensionamento e localização; controle do uso e da ocupação do
solo; serviços públicos;
atribuição dos poderes públicos; estrutura urbana; sistema viário; projetos de urbanização;
loteamentos. Saneamento ambiental:
abastecimento de água (captação, adução, elevação, tratamento, reservação e distribuição),
esgotamento sanitário (coleta, tratamento e destinação final), manejo de resíduos sólidos urbanos
(coleta, limpeza publica, tratamento, reciclagem e destinação final), manejo de águas pluviais
urbanas. Projetos e obras: noções sobre resistência dos materiais; técnica de materiais e
construções; instalações elétricas e hidráulicas.
Analista de Sistemas
Sistemas de computação: hardware e software. Hardware: definição, constituição, componentes,
características, funções funcionamento dos computadores e periféricos. Software: definição, tipos de
software, funções e características.

Gerenciamento de Banco de Dados: arquitetura de um SGBD (características, componentes,
vantagens e desvantagens e funcionalidades). Banco de Dados: fundamentos, características,
componentes e funcionalidade. Modelos de Banco Dados:
conceitual, lógico e físico; modelo relacional e modelo entidade-relacionamento; linguagem de
consulta estruturada (SQL); Projeto de Banco de Dados relacional; Banco de Dados distribuídos.
Engenharia de software: evolução e características, ciclo de vida, metodologias e técnicas de
especificação. Projeto de software: planejamento, requisitos, arquiteturas, elaboração do projeto,
validação e análise de risco; teste e medidas de software. Sistemas de informação: conceitos e
tipologia (sistema de informação gerencial, executivo e empresarial, sistemas transacional, sistemas
de apoio a decisão); análise, projeto e desenvolvimento de sistemas de informação utilizando os
conceitos, metodologias, arquiteturas, técnicas, fases, ferramentas, diagramas e notações da análise
estruturada, engenharia da informação, análise essencial e análise e projeto orientados a objetos
(UML); ferramentas Case; Intranet; Groupware; data warehouse e data mining. Administração de
informática: funções da administração e fatores críticos de sucesso. Redes de computadores:
conceitos básicos, tipos de redes, componentes e transmissão de dados. Protocolo: o modelo OSI da
ISSO, TCP/IP (fundamentos, endereçamento IP, máscara de rede, protocolos IP, ARP, ICMP, UDP,
TCP, DNS, TELNET, FTP, SMTP e HTTP). Sistema operacional: conceituação, gerenciamento de
memória, escalonamento de processos, sistemas de arquivos. Sistema operacional Linux: instalação
e configuração do sistema operacional como DNS, PROXY, FIREWALL, servidor de página (WWW)
e servidor de e-mail (POP e SMTP). Programação em linguagens PHP, PERL, PYTHON: sintaxe,
variáveis e impressão, operadores lógicos, operadores de comparação, loops, instrução if, elseif, else
e switch, funções, array, constantes matemáticos, operadores matemáticos, funções do sistema de
arquivo e funções de sistema; conceitos em orientação a objeto e usabilidade. Gerência de projetos:
estatísticas, técnicas de controle, projeção de custos, métricas de sistema, de projeto, de
implementação e de resultados. Algoritmo: conhecer, elaborar e interpretar algoritmos utilizando
pseudocódigo (portugol), fluxograma, utilizando estruturas de controle básicas (seqüência, seleção e
repetição), vetores e matrizes. Estrutura de dados: representação e manipulação de matrizes, listas,
filas, pilhas, e árvores.
Arquivista
Arquivos: origem, histórico, classificação e princípios; função Arquivística; órgãos de documentação;
características dos acervos. Ciclo vital dos documentos: teoria das idades. Classificação dos
documentos: natureza, tipologia e suporte físico; gerenciamento da informação; uso dos documentos;
política de acesso; terminologia arquivística; noções básicas de preservação e conservação de
documentos. Gestão de Documentos: sistemas de arquivamento; métodos de arquivamento; análise,
avaliação e seleção dos documentos; descrição e arranjo de documentos; princípios; elaboração de
Tabelas de Temporalidade de Documentos (TTD); transferência e recolhimento; eliminação;
protocolo; arquivos especiais; aplicação de novas tecnologias (GED, microformas, informática,
digitalização).
Assistente Social
Estado e Políticas Sociais: questões teóricas e históricas; realidade social brasileira; gênero, etnia e
violência urbana; acompanhamento, discussão, avaliação e proposição de indicadores sociais de
impacto da política habitacional e urbana; análise, revisão e proposição de indicadores de qualidade
de vida urbana; definição de diretrizes, especificações, orçamentos e parâmetros técnicos para
elaboração e execução de projetos de trabalho social, que viabilizem a participação e o controle
social, através de processos de mobilização e organização comunitária, geração de trabalho e renda,
educação sanitária e ambiental e do apoio à implantação das políticas públicas; pobreza e
desigualdade social no Brasil. Avaliação de políticas e programas sociais: conceitos e metodologia;
fundamentos históricos e teórico-metodológicos do Serviço Social; trabalho, ética e serviço social;
trabalho profissional, sistematização e investigação; família, dinâmica social e estratégias de
sobrevivência; práticas, saberes e estratégias no contexto institucional. Participação e controle social:
relações institucionais com a sociedade; conselhos e conferências.
Contador
Contabilidade Geral: Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, Lei nº 10.303, de 31 de outubro de
2001 e legislação complementar; princípios e convenções contábeis; plano de contas; elaboração de
demonstrações contábeis; efeitos inflacionários sobre o patrimônio das empresas; consolidação de
demonstrações contábeis; avaliação e contabilização de investimentos; ativo imobilizado; ativo
diferido; passivos exigíveis; constituição de provisões; resultado de exercícios futuros; patrimônio

líquido; demonstração do resultado do exercício; demonstração do fluxo de caixa; método direto e
indireto. Auditoria: normas de Auditoria; auditoria contábil, de gestão, de programas, operacional e de
sistemas; licitação. Análise Econômico-Financeira: análise vertical e horizontal das demonstrações
financeiras; índices econômico-financeiros de estrutura, liquidez e rentabilidade; e análise dos prazos
médios e do ciclo financeiro. Contabilidade de Custos: classificação de custos - diretos, indiretos,
fixos e variáveis, separação entre custos e despesas; apropriação de custos - material, mão-de-obra
e rateio de custos indiretos; rateio de custos na departamentalização. Métodos de custeio: por
absorção e variável; e custos para controle, custo-padrão. Contabilidade Tributária: legislação
tributária; IRRF; ICMS; contribuição social sobre o lucro; destinação de resultado; imposto de renda
de pessoa jurídica; participações governamentais - PIS, PASEP e COFINS; créditos tributários; e
tributos diretos e indiretos. Impostos e contribuições incidentes sobre folha de pagamento.
Matemática Financeira: Juros simples e compostos - capitalização e desconto; taxas de juros nominal, efetiva, equivalentes, real e aparente; rendas uniformes e variáveis; planos de amortização
de empréstimos e financiamentos; cálculo financeiro - custo real efetivo de operações de
financiamento, empréstimo e investimento. Contabilidade Pública: Legislação básica (Lei nº 4.320, de
17 de março de 1964 e Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de1986); receita e despesa pública;
receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias: interferências passivas e mutações ativas;
plano de contas da administração federal; sistemática dos eventos; Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI); balanços financeiros, patrimonial,
orçamentário e demonstrativo das variações de acordo com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Economista
Análise Microeconômica: 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 prazo; custos totais, médios e marginais, fixos e variáveis; firma no
curto e longo prazo; elasticidade da oferta. Estrutura de Mercado: concorrência perfeita, concorrência
imperfeita, monopólio, oligopólio; 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. Análise
Macroeconômica: sistemas de contas nacionais; sistema de contas nacionais no Brasil; análise de
determinação da renda – Macroeconomia Neoclássica: curva de oferta de produto e de demanda de
trabalho, teoria quantitativa da moeda e o equilíbrio de pleno emprego. Modelo keynesiano simples, o
modelo IS-LM e o modelo keynesiano completo; abordagem de expectativas racionais;
determinantes do consumo e do investimento; análise de política monetária e fiscal em economias
fechadas e abertas sob diferentes regimes cambiais; dinâmica econômica; funções da moeda;
conceitos de oferta e demanda monetária; taxa de juros; Sistema Financeiro Nacional; instrumentos
de política monetária; teorias da inflação. Crescimento Econômico: modelos de crescimento exógeno
e endógeno; Economia Internacional: teoria do comércio. Internacional: vantagens comparativas,
modelo Heckscher-Ohlin; comércio e desenvolvimento. Regimes Cambiais: fixo, flutuante e regimes
intermediários. Balanço de Pagamentos: estrutura, saldos e formas de financiamento. Instrumentos
de Política Comercial: tarifas, subsídios e cotas; globalização, blocos econômicos regionais e
acordos multilateral e bilateral de comércio exterior; o Mercado de Capital Global. Organismos
Internacionais: FMI, BIRD, BID, OMC. Economia do Setor Público: conceito de bem público; funções
governamentais; conceitos gerais de tributação; tendências gerais da evolução do gasto público no
mundo. Conceitos básicos da contabilidade fiscal: NFSP, conceitos nominal e operacional e
resultado primário. “Curva de Laffer monetária” e o financiamento através de senhoriagem; noção de
sustentabilidade do endividamento público; evolução do déficit e da dívida pública no Brasil a partir
dos anos 80; Previdência Social; Sistema tributário; Federalismo; Privatização e regulação no Brasil.
Economia Brasileira Evolução da economia brasileira e da política econômica desde o período do
“milagre econômico”. Reformas estruturais da década de 90. Economia brasileira no pós-Plano Real:
concepções, principais problemas, conquistas e desafios. O ajuste de 1999. Desenvolvimento
Econômico e Social: Transformações do papel do Estado nas sociedades contemporâneas e no
Brasil; desigualdades socioeconômicas da população brasileira. Distribuição da renda: aspectos
nacionais e internacionais; o papel das principais agências de fomento no Brasil (BNDES, Banco do
Brasil, Caixa Econômica Federal, agências de fomento estaduais); Noções de Economia do Meio

Ambiente. Orçamento na Constituição de 1988: Plano Plurianual; Lei de Diretrizes Orçamentárias;
Lei Orçamentária Anual. Classificação das Receitas e Despesas Públicas segundo finalidade,
natureza e agente. Orçamento Público: conceitos e princípios orçamentários; orçamento tradicional,
orçamento de base zero, orçamento de desempenho, orçamento-programa. Avaliação da execução
orçamentária. Equilíbrio orçamentário. Conceitos de déficit público.
Engenheiro
Trânsito: Noções básicas e conceitos fundamentais de engenharia de trafego. Elementos que influem
no trânsito: veículo, via, motorista, pedestre e meio ambiente; conceitos de mobilidade e
acessibilidade; trânsito, meios de transporte, cidadania e qualidade de vida; os problemas do tráfego
nas cidades; o planejamento do trânsito urbano e sua relação com o transporte público;
gerenciamento da mobilidade; noções de Legislação de trânsito (Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997 - Código de Trânsito Brasileiro CTB. Resoluções e portarias do CONTRAN. Lei nº 10.098, de
19 de dezembro de 2000 e Lei nº 10.048, de 08 de novembro de 2000 regulamentado pelo Decreto
nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004); acessibilidade; hierarquia viária.
Noções de Sinalização: horizontal e vertical e semafórica. Saneamento ambiental: abastecimento de
água (captação, adução, elevação, tratamento, reservação e distribuição), esgotamento sanitário
(coleta, tratamento e destinação final), manejo de resíduos sólidos urbanos (coleta, limpeza publica,
tratamento, reciclagem e destinação final), manejo de águas pluviais urbanas. Desenvolvimento
urbano: política nacional de desenvolvimento urbano e habitacional e conhecimentos sobre sistemas
de gestão da qualidade e desenvolvimento tecnológico da construção civil e habitacional.
Equipamentos e serviços urbanos: necessidades, adequação, tipo, dimensionamento e localização;
controle do uso e da ocupação do solo; serviços públicos; atribuição dos poderes públicos; estrutura
urbana; sistema viário; projetos de urbanização; loteamentos. Projetos e obras: análise do
planejamento e acompanhamento do cronograma físico-financeiro; noções sobre resistência dos
materiais; técnica de materiais e construções; instalações elétricas e hidráulicas. Legislação Urbana:
Código de Obras (Edilício), Plano Diretor, Uso e Parcelamento do Solo; Estatuto das Cidades – Lei
nº 10.257, de 10 de julho de 2001.
Estatística
Estatística descritiva e análise exploratória de dados: distribuições de freqüências - medidas
descritivas de locação e de dispersão (média, mediana, moda, quartis, resumo de 5 números,
variância, desvio padrão, coeficiente de variação, intervalos entre quartis, valores atípicos,
histogramas, boxplot e ramo e folhas). Cálculo de Probabilidades: definições básicas e axiomas,
probabilidade condicional e independência, variáveis aleatórias discretas e contínuas, função de
distribuição, função de probabilidade, função de densidade de probabilidade, esperança e momentos,
distribuições especiais; distribuições condicionais e independência, esperança condicional, funções
geradoras de momentos, lei dos grandes números, teorema central do limite, amostras aleatórias,
distribuições amostrais. Inferência Estatística: estimação pontual - métodos de estimação,
propriedades dos estimadores, estimação por intervalos, testes de hipóteses – hipóteses simples e
compostas, nível de significância e potência, teste t de Student, testes qui-quadrado – de aderência e
de independência e de homogeneidade em tabelas de contingência. Modelos lineares: mínimos
quadrados, regressão linear simples, inferência na regressão, correlação e regressão, análise de
resíduos, regressão múltipla. Técnicas de Amostragem: amostragem aleatória simples, tamanho
amostral, estimadores de razão e regressão, amostragem estratificada, amostragem sistemática,
amostragem por conglomerados.
Geógrafo
Dimensão política da organização: processo histórico e geográfico da formação territorial no Brasil;
desenvolvimento econômico e a questão regional. Organização do território: dimensão política da
modernização; o problema da região e a produção do conhecimento geográfico. O processo de
urbanização dinâmica: complexidade e tendências no Brasil; redes e hierarquias urbanas. Dinâmica
populacional: o crescimento da população brasileira, taxas de crescimento e distribuição espacial.
Processo produtivo: setor industrial brasileiro – estrutura, padrões de distribuição e ritmos de
crescimento. Aproveitamento energético no Brasil: fontes, distribuição espacial e novas tecnologias;
espaço rural e relações campo-cidade; questões e tendências da produção agrícola brasileira;
transformações recentes nas atividades de comércio e serviços no Brasil; inserção do Brasil na
economia mundial; novas fronteiras; tecnologia e informação, como fatores dinâmicos nos processos
econômicos, sociais e políticos. Conhecimentos básicos em cartografia: escalas, sistemas de
coordenação e projeções cartográficas. Sistemas de informações geografias: estrutura básica,

entrada e integração de dados, gerência de dados espaciais, consulta/análise espacial e
visualização. Principais modelos de dados geográficos. Uso e aplicação de sensores orbitais e
aerotransportados no planejamento urbano. Estudo, análise, avaliação e formulação de ações,
planos, programas e projetos de regularização fundiária de áreas urbanas. Cadastro multifinalitário.
Manejo de bacias hidrográficas em áreas urbanas. Avaliação de riscos e impactos ambientais.
Conceitos básicos em climatologia: balanço hídrico e precipitações, medidas e relações com
previsão de inundações e movimentos de massa (deslizamento), processo de inversão térmica.
Processos geomorfológicos em áreas urbanas: erosão, escorregamentos em encostas e
impermeabilização do silo.
Geólogo
Ambientes de sedimentação: principais tipos de depósitos sedimentares e suas estruturas
características. Deformação tectônica da crosta terrestre e tipos principais de estruturas.
Intemperismo e formação do solo. Os metais não ferrosos: tipos de depósitos e principais aplicações.
Bens minerais energéticos. O ciclo hidrológico e a água subterrânea. Recursos e reservas minerais:
conceituação, classificação, aspectos legais, conservação dos recursos. Sistemas de informações
geográficas e sensoriamento remoto: bases teóricas e aplicações em geologia. A mineração e o
desenvolvimento sustentável: impactos ambientais, indicadores de sustentabilidade e ordenamento
do território. Obras de contenção de taludes e drenagem urbana, urbanização de favelas, atividades
de defesa civil relacionada a desastres naturais. Análise e revisão atualização dos dados referentes
ao déficit sobre indefinição fundiária; concepção de banco de informação georeferenciados e
operação de softwares comerciais e livres.
Jornalista
Comunicação e jornalismo: modelos teóricos de comunicação e os processos de significação.
Articulação dos códigos comunicacionais nas novas mídias. As diversas formas de jornalismo (online, rádiojornalismo, telejornalismo, comunitário, documentário) e seu papel no mundo global. Perfil
do jornalismo e da publicidade com o advento das novas tecnologias. Perfil da propaganda
institucional e educativa. Técnicas básicas de redação publicitária. O profissional de imprensa e as
novas tecnologias. As informações e a sua extensão: política editorial; editoriais (tipos comuns e
especiais). Reportagem: tipos; entrevista – modalidades. Titulação. Edição: sistemas de fechamento,
possibilidades 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 dos verbos. Assessoria de imprensa: O papel do assessor nos
órgãos públicos e na iniciativa privada. Perfil do profissional: exigências. Levantamento de dados,
mapas, gráficos, indicativos numéricos, pesquisa complementar (livros, textos). Veículos de
comunicação internos e externos (house organ, revista, newsletter). Desenvolvimento de slogans e
campanhas. Clipping, clipping eletrônico. Produção de releases, comunicados e notas oficiais.
Médico
Clínica: Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica
diária; emergências clínicas e cirúrgicas; ética e legislação profissional; relação médico-paciente;
mecanismos de ação e efeitos colaterais dos antibióticos, corticóides e anti-hipertensivos; controle de
infecções hospitalares. Saúde e Trabalho: relação saúde e trabalho – aspectos conceituais e
evolução histórica; métodos de abordagem individual e coletiva dos trabalhadores, com as
ferramentas clínicas e epidemiológicas; estudo dos ambientes e das condições de trabalho, com as
ferramentas da higiene do trabalho, da ergonomia e da psicologia do trabalho; impacto do trabalho
sobre a segurança e saúde dos trabalhadores: indicadores de saúde – grupos de risco e doenças
dos trabalhadores; situação atual da saúde dos trabalhadores no Brasil; epidemiologia ocupacional tipos de estudos epidemiológicos, métodos quantitativos, coeficientes e taxas - incidência,
prevalência, gravidade, letalidade, mortalidade, risco relativo. Vigilância em saúde do trabalhador:
anamnese ocupacional; grupos homogêneos de risco ocupacional; evento sentinela; programa de
controle médico em saúde ocupacional; avaliação laboratorial; atestado de saúde ocupacional;
avaliação da capacidade laborativa; conceito, classificação e epidemiologia das doenças
profissionais no Brasil; aspectos clínicos, toxicológicos, diagnóstico, prevenção, prognóstico e
reabilitação das doenças profissionais mais freqüentes no Brasil; relação de doenças profissionais no
âmbito da Previdência Social; acidentes do trabalho - conceito, epidemiologia, técnicas e métodos de
investigação, medidas técnicas e administrativas de prevenção; emissão de CAT e de laudo médico;
noções de toxicologia ocupacional - toxicocinética e toxicodinâmica; agentes químicos, físicos,
biológicos, ergonômicos e mecânicos - vigilância, riscos à saúde, mecanismos de prevenção e

controle e patologias associadas; programa de prevenção de riscos ocupacionais; limites de
tolerância; nível de ação; CIPA e mapa de riscos; condutas administrativas, éticas e legais; ato
médico pericial; responsabilidade legal do médico do trabalho; registro de dados, arquivo e
documentação médica em saúde do trabalhador.
Pedagogo
Desenvolvimento de técnicas pedagógicas para elaboração, análise e avaliação do desempenho e
eficácia de programas de educação. Elaboração de programas de capacitação de pessoal técnico.
Teorias Organizacionais e de Administração; processos de mudanças/agentes de mudança; teorias
do comportamento humano. Qualidade: Principais teorias; estratégias de treinamento e
desenvolvimento; o processo de treinamento e desenvolvimento. O processo ensino-aprendizagem;
etapas de elaboração e execução de programas de treinamento e desenvolvimento. Métodos e
técnicas em treinamento e desenvolvimento; o papel de multiplicadores em treinamento e
desenvolvimento.
Sociólogo
O contexto histórico do surgimento da sociologia: as revoluções econômicas e políticas do século
XVIII e as transformações sociais do século XIX; a construção do objeto da sociologia em Émile
Durkheim e Max Weber; a contribuição marxista e a crítica do capitalismo e da modernidade. A
abordagem estrutural-funcional: Parsons e Merton; a abordagem do individualismo metodológico Boudon e Elster. A sociologia no Brasil: Florestan Fernandes e a “escola paulista”; métodos
quantitativos na sociologia; sociologia da burocracia no Brasil. Sociologia e globalização: emprego e
automação; novas relações de trabalho; movimentos sociais; políticas fundiárias; aspectos globais;
trabalho e meio ambiente; o papel da sociologia na sociedade contemporânea. Sociologia urbana:
Castells, Lefebvre, Preteceille, Lojkine, Topalov, David Harvey - a pós-modernidade. Processo de
urbanização brasileira. Estatuto da Cidade. Conselho das Cidades: Decreto nº 5.031, de 02 de abril
de 2004.
Técnico de Comunicação Social
Fundamentos da Comunicação: a comunicação na cultura contemporânea; as teorias
contemporâneas da comunicação; a relação entre comunicação e política; os canais (veículos) de
comunicação, sua história e seu comportamento; o processo de comunicação; integração global e
novos meios de comunicação; conhecimento da norma culta da Língua Portuguesa. Jornalismo - A
linguagem jornalística: estrutura, texto, lide, sublide, título, entretítulo; o jornalismo econômico.
Assessoria de imprensa: conceito, finalidade. Meios de divulgação: entrevista coletiva, entrevista
exclusiva, “press release” etc. Relacionamento e atendimento à imprensa. Os veículos: jornal,
revista, televisão; agências, mídia eletrônica/Internet. Publicidade - conceitos e finalidade da
publicidade; conceitos de campanha publicitária (objetivos e processo de criação); a estrutura de
agências de publicidade; análise da relação da publicidade com a nova tecnologia das
comunicações; efeitos de uma campanha sobre vendas e imagem institucional de uma empresa;
concorrência entre anúncio publicitário e outras formas de divulgação da imagem institucional de
uma empresa. Editoração – Edição - copidesque; normas da ABNT; o projeto visual e Programação
Visual (noções); revisão; produção gráfica (noções); editoração eletrônica (noções) - softwares mais
utilizados. Marketing e Comunicação Organizacional - Fundamentos do Marketing; conceitos,
definições, funções mercadológicas, sistemas mercadológicos; marketing para promoção
institucional; marketing cultural. Gestão estratégica da comunicação organizacional; comunicação
interna; comunicação integrada interna-externa; planejamento estratégico. Relações Públicas cerimonial e protocolo; eventos, campanhas e reuniões.
Conhecimentos Básicos para todos os cargos de Nível Médio
Língua Portuguesa
Interpretação de textos; compreensão de textos; ortografia oficial; acentuação gráfica; flexão nominal
e verbal. Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação; emprego de tempos e modos
verbais; regência nominal e verbal; ocorrência de crase; pontuação; redação de frases; reescritura de
frases; intelecção de texto; adequação vocabular; linguagem figurada.
Conhecimentos de Informática
Sistemas operacionais GNU/Linux e Microsoft Windows. Editor de texto (OpenOffice.org, BrOffice.org
ou Microsoft Word 2000). Planilha eletrônica (OpenOffice.org, BrOffice.org ou Microsoft Excel 2000).
Conceitos e serviços relacionados à Internet e ao correio eletrônico. Noções de microcomputadores
(hardware) e de programas em geral (software).
Conhecimentos Específicos para os cargos de Nível Médio

Agente Administrativo
Conhecimentos Gerais: Elementos de política brasileira; cultura e sociedade brasileira - música,
literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão; cultura internacional;
História Geral e do Brasil; descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na
sociedade contemporânea; meio ambiente e sociedade - problemas, políticas públicas, organizações
não governamentais, aspectos locais e aspectos globais; elementos de economia internacional
contemporânea; panorama da economia nacional; o cotidiano brasileiro. Conhecimentos de
Administração: Noções de administração de materiais e financeira; noções de arquivamento e
organização de trabalho; relações humanas; estrutura e funcionamento da Administração Pública
Federal - Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Ética no serviço público.
Técnico em Contabilidade
Conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. Patrimônio: componentes, equação fundamental
do patrimônio, situação líquida, representação gráfica. Atos e fatos administrativos: conceitos, fatos
permutativos, modificadores e mistos. Contas: conceitos, contas de débitos, contas de créditos e
saldos. Plano de contas: conceitos, elenco de contas, função e funcionamento das contas.
Escrituração: conceitos, lançamentos contábeis, elementos essenciais, fórmulas de lançamentos,
livros de escrituração, métodos e processos. Contabilização de operações contábeis diversas: juros,
descontos, tributos, aluguéis, variação monetária/cambial, folha de pagamento, compras, vendas e
provisões, depreciações e baixa de bens. Análise e conciliações contábeis: conceitos, com posição
de contas, análise de contas, conciliação bancária. Balancete de verificação: conceitos, modelos e
técnicas de elaboração. Balanço patrimonial: conceitos, objetivo, composição. Demonstração de
resultado de exercício: conceito, objetivo, composição. Noções de matemática financeira. Noções de
finanças. Conceitos básicos de orçamento. Aspectos introdutórios dos princípios de tributos e seus
impactos nas operações das empresas. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Ética no serviço
público.
Anexo V
Exame Médico Pré-Admissional
Relação de exames a serem entregues pelo candidato:
Hemograma completo, Grupo sanguíneo e fator RH, Machado Guerreiro, VDRL, EPF, EAS, Glicemia
de jejum, Amilase, TGO, TGP e GGT, para candidatos de ambos os sexos;
Avaliação oftalmológica com tonometria binocular e teste de visão cromática, para candidatos de
ambos os sexos;
Avaliação ginecológica, colpocitologia e colposcopia, para todas as candidatas;
Lipidograma, Ácido úrico, Uréia e Creatinina, para candidatos de ambos os sexos acima de 30 anos;
PSA livre e total e ecografia de próstata via abdominal, para todos os candidatos acima de 40 anos;
Mamografia e USG mamária, para todas as candidatas acima de 40 anos;
Avaliação cardiológica com eletrocardiograma e teste ergométrico, para candidatos de ambos os
sexos acima de 40 anos; Audiometria tonal, Eletroencefalograma com mapeamento;
Laudo psiquiátrico e Radiografia da coluna cervical / dorsal e lombosacra.

