EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2015
Dispõe
sobre
Concurso
Público
para
provimento de cargos da Administração
Pública Municipal e dá outras providências.
O Diretor Presidente da Empresa Teresinense de Processamento de Dados - PRODATER,
torna público para o conhecimento dos interessados, que se acham abertas as inscrições ao Concurso
Público para provimento de Cargos Efetivos na PRODATER no âmbito da Administração Pública
Municipal, e no que couber a legislação pertinente, obedecidas às disposições legais aplicáveis às
espécies, o qual se regerá de acordo com as instruções abaixo:
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Número de Vagas: 16 (dezesseis) para provimento efetivo conforme Quadro de Disponibilidade de
Vagas constantes no ANEXO I e nos termos da Lei 4.255 de 4 de abril de 2012.
1.2. O Concurso Público será realizado pela CONSEP Consultoria e Estudos Pedagógicos Ltda.,
localizada na Rua Coronel Cesar, 2007
1º Andar - Piçarreira
Teresina
PI, empresa contratada
através do Processo Licitatório Carta Convite Nº 01/2014, obedecidas às normas constantes no presente
Edital.
1.3. O concurso será de provas objetivas e provas objetivas e de títulos.
1.4. O concurso será para provimento de Cargos Efetivos.
1.5. A distribuição de vagas para os cargos de provimento efetivo encontram-se no Anexo I do Edital.
2. DAS INSCRIÇÕES:
2.1. As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet.
2.2. As inscrições serão realizadas no período de 18 de Setembro á 02 de outubro de 2015.
2.3. Procedimentos para inscrição por internet:
2.3.1. Para fazer a inscrição pela internet, no endereço www.consep-pi.com.br, o candidato deve
localizar a Ficha de Inscrição no link correspondente ao Concurso Público da PRODATER, no período das
inscrições. O horário máximo para fazer a inscrição será às 17:00 h do dia 02 de outubro de 2015.
(horário local)
2.3.2. Após a inscrição o candidato deverá gerar o Boleto Bancário e pagar na rede credenciada, em conta
específica para arrecadação das taxas de inscrições do concurso.
2.3.3. A confirmação da inscrição somente será efetivada quando o Banco conveniado com a PRODATER
baixar as inscrições no sistema da CONSEP e isso ocorrerá em no máximo até 5 (cinco) dias após o
término das inscrições.
2.3.4. Após a confirmação da inscrição, o candidato não poderá alterar o cargo pleiteado.
2.3.5. As solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após o dia 02 de outubro de 2015
não serão aceitas.
2.3.6. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento do correspondente bancário na
localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente.
2.3.7. Efetivada a inscrição não serão aceitos pedidos de devolução da importância paga em hipótese
alguma, salvo em caso de cancelamento do concurso, por conveniência ou da PRODATER.
2.3.8. Não será concedida isenção da taxa de inscrição.
2.4.
O presente Concurso Público será regido por este Edital e a inscrição do candidato implica no
conhecimento e na expressa aceitação das normas e condições nele estabelecidas, em relação às quais
não poderá o candidato alegar desconhecimento.
2.5. O candidato poderá obter informações referentes ao Concurso Público no endereço eletrônico
www.consep-pi.com.br
ou
por
email
(suporteconsep@gmail.com).
ou
no
site
www.prodater.teresina.pi.gov.br.
2.6. A CONSEP não se responsabiliza por inscrição não recebida por motivo de ordem técnica dos
computadores, tais como falhas de comunicação e congestionamento que impossibilitem a transferência
de dados ou falhas por parte do correspondente bancário.
2.7. As solicitações de inscrições cujos pagamentos forem efetuados após a data estabelecidas no
subitem 2.3.1 não serão acatadas, independentemente do motivo da perda do prazo.
2.8. A Comissão Organizadora do Concurso publicará até dia 07.10.2015, no site da CONSEP e da
PRODATER, a relação dos candidatos com inscrições deferidas, portadoras ou não de deficiência física,
devendo, pois, ser consideradas indeferidas aquelas inscrições, cujo nome do candidato não constar na
referida relação. A relação das inscrições deferidas dos candidatos com deficiência física será publicada
à parte. Caso não conste o nome do candidato que se inscreveu como deficiente físico é porque sua
inscrição como tal foi indeferida.

2.9. Caso a inscrição do candidato não conste na relação de que trata o item 2.8, o mesmo terá o prazo de
48 horas para entrar com recurso sob pena de não serem acatadas reclamações posteriores.
2.10. Todos os horários e etapas do concurso público serão realizados conforme horário local.
3.DO CONCURSO
3.1. O concurso será de provas objetivas e provas objetivas e de títulos.
3.2. O concurso versará sobre Conhecimentos de Língua Portuguesa, Legislação Municipal e
Conhecimentos Específicos, conforme tabela constante no item 4.2.
3.3. O concurso será realizado simultaneamente para todos os candidatos, podendo ser realizado em
datas ou horários diferentes dependendo do número de candidatos inscritos.
3.4. O candidato só poderá se retirar definitivamente da sala da realização da prova, após 1 (uma) hora de
seu início,sob pena de desclassificação.
3.5. A prova de títulos será para os candidatos aos cargos de Analista Tecnológico
Analista de
Geoprocessamento, Analista Tecnológico
Analista de Negócios, Analista Tecnológico - Analista de
Sistemas e Analista Tecnológico Analista de Suporte Técnico e que foram classificados até 5 (cinco)
vezes o número de vagas.
4. DAS PROVAS
4.1. As provas objetivas serão realizadas dia 08 de novembro de 2015, a partir das 9:00 h (horário local)
com quatro horas de duração, sendo este horário (9:00 h) o limite para ingressar no local de aplicação das
provas. Os locais de aplicação das provas objetivas serão divulgados até dia 03 de novembro de 2015, no
site da CONSEP ( www.consep-pi.com.br.)
4.2. A prova escrita será composta conforme discriminação abaixo:
4.2.1. Assistente Tecnológico Programador:
DISCIPLINA
Nº. QUESTÕES
PESO
PONTOS
Português
15
1,0
15
Legislação Municipal
10
1,5
15
Conhecimentos Específicos
20
3,5
70
TOTAL
45
100
4.2.2. Analista Tecnológico
Analista de Geoprocessamento, Analista Tecnológico
Analista de
Negócios, Analista Tecnológico - Analista de Sistemas e Analista Tecnológico
Analista de Suporte
Técnico.
DISCIPLINA
Nº. QUESTÕES
PESO
PONTOS
Português
15
1,0
15
Legislação Municipal
10
1,5
15
Conhecimentos Específicos
35
2,0
70
TOTAL
60
100
4.3. O candidato deverá comparecer ao local de aplicação da prova, munido de caneta esferográfica, com
tinta azul ou preta, escrita grossa, transparente e aconselhável que esteja com pelo menos 30 (trinta)
minutos de antecedência da hora marcada para o início das provas, para que o candidato possa identificar
a sua sala.
4.4. Para ingressar no local da prova o candidato deverá apresentar o original do documento de identidade
com o qual fez a inscrição ou outro documento que por lei tenha validade.
4.5. Não poderá ingressar no local de aplicação da prova o candidato que se apresentar após o horário
estabelecido, bem como aquele que não apresentar documentação exigida (Documento de identificação).
4.6. O candidato que sair da sala de exame encerrará sua prova, ressalvados os casos de necessidades
fisiológicas e de emergências médicas que possam ser atendidos no Posto Médico indicado pela
Comissão Organizadora do Concurso Público.
4.7. Durante a realização das provas não se admitirá quaisquer tipo de comunicação entre candidatos e
nem será permitida a utilização de celular, relógio digital, máquina calculadora, régua de cálculo, aparelho
eletrônico de qualquer tipo ou quaisquer instrumentos, excetuando-se a caneta.
4.8. Ao término da prova objetiva, o candidato deverá entregar ao fiscal o Caderno de Provas e o Cartão
Resposta, este devidamente assinado, bem como assinar a folha de freqüência. A não assinatura na folha
de freqüência e no Cartão Resposta pelo candidato, bem como a não entrega do Caderno de Provas de
acordo com o item 4.9, implicam na exclusão do mesmo do certame.
4.9. O candidato somente poderá levar o caderno de provas quando faltar 30 (trinta) minutos para o seu
término. O candidato que sair da sala de aula antes do horário de que trata o presente item não poderá
retornar para buscá-la. As provas somente serão disponibilizadas no site da CONSEP durante o prazo de
recursos, conforme item 12.2 do presente Edital.

4.10. DA PROVA DE TÍTULOS
4.10.1. A prova de títulos para os cargos de Analista Tecnológico
Analista de Geoprocessamento,
Analista Tecnológico
Analista de Negócios, Analista Tecnológico - Analista de Sistemas e Analista
Tecnológico Analista de Suporte Técnico conforme item 3.5 e valerá no máximo 6 (seis) pontos e serão
assim distribuídos:
Título
4.10.1.1. Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Doutorado,
acompanhado de Histórico Escolar ou Certificado/Declaração de conclusão,
acompanhado de Histórico Escolar e Ata de Defesa.
4.10.1.2. Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Mestrado,
acompanhado de Histórico Escolar ou Certificado/Declaração de conclusão,
acompanhado de Histórico Escolar e Ata de Defesa.
4.10.1.3. Certificado de curso de Pós-Graduação: Certificado de Curso de Pós
Graduação em nível de Especialização, com carga horária mínima de 360
horas, conferido após atribuição de nota de aproveitamento.

Pontos
na área

Limite de
Pontos

3,0

3,0

2,0

2,0

1,0

1,0

Total
6,0
4.10.2. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em
cartório.
4.10.3. A prova de títulos terá caráter classificatório e somente os candidatos classificados conforme item
3.5 terão seus títulos avaliados.
4.10.4. O candidato deverá, obrigatoriamente, utilizar o formulário constante no Anexo VII para envio de
títulos, sob pena de não serem acatados.
4.10.5. Os títulos deverão ser entregues na CONSEP Consultoria e Estudos Pedagógicos Ltda EPP,
Rua Coronel Cesar, 2007 1º Andar - Piçarreira Teresina PI, CEP: 64.055-645 conforme Anexo VII do
presente Edital.
4.10.6. A CONSEP não receberá títulos pelos correios e via sedex.
4.10.7. Os títulos de que trata o item 4.10. só serão aceitos contados da data de colação de grau do
curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso reconhecido pelo
MEC pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os títulos de
que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório.
5. OS CARGOS E SEUS RESPECTIVOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
5.1. Os cargos e seus respectivos Conteúdos programáticos encontram-se no Anexo III do presente
Edital.
6. DA CLASSIFICAÇÃO
6.1. Será classificado o candidato que atingir no mínimo de 60% (sessenta por cento) do total de pontos
da prova e não zerar nenhum dos conteúdos e que forem classificados até 5 (cinco) vez o número de
vagas oferecida no Anexo I do presente Edital.
6.2. O candidato, cumprindo todas as exigências do presente Edital, será classificado em ordem
decrescente de pontos, observado o percentual mínimo da prova conforme estabelece o subitem
6.3. Havendo candidatos com a mesma pontuação, serão adotados sucessivamente os seguintes critérios
de desempate:
6.3.1. Maior idade (Parágrafo Único do art. 27 da Lei 10.741/2003- Estatuto do Idoso), exclusivamente
para os candidatos maiores de 60 anos;
6.3.2. Maior pontuação na prova de conhecimentos específicos;
6.3.3. Maior idade (Candidatos com menos de 60 anos)
6.3.4. Maior número de pontos na prova de Português;
7. DOS REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE
7.1. O provimento do candidato aprovado será feito se atender os seguintes requisitos:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou português; em caso de nacionalidade portuguesa, estar
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de
direitos políticos, nos termos dos incisos I e II e § 1º do artigo 12 da Constituição da República e do
Decreto nº 70.436/72, respectivamente;
b) Estar quites com as obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os sexos, e militares para os do
sexo masculino;
c) Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos;

d) Declaração de não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de liberdade transitada em
julgado ou qualquer condenação incompatível com o cargo pretendido;
e) Declaração de não ter sido demitido, nos últimos 5 (cinco) anos do serviço público por intermédio de
Processo Administrativo Disciplinar com a nota a bem do serviço público ;
f) Comprovar, através do respectivo atestado, fornecido por médico do trabalho, aptidão física e mental
para o exercício das atribuições do cargo;
g) Apresentar comprovação dos requisitos necessários previstos no Quadro de disponibilidade de vagas
constantes no Anexo I do presente Edital;
h) Apresentar comprovante de registro no Conselho da Categoria devidamente atualizado;
i) Declarar, mediante termo, ter disponibilidade para cumprir a carga horária prevista no Anexo I deste
Edital.
j) Declaração de que não é sócio gerente/ administrador de empresas, que mantém vínculo com a
administração pública municipal.
l) Declaração de bens;
m) Declaração de não acumulação de cargo público nos termos da Constituição Federal.
7.2. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, desde que
constatada falsidade de declaração ou irregularidade na realização das provas ou nos documentos
apresentados.
7.3. Os candidatos deverão apresentar a fotocópia e original dos comprovantes/declarações e 2 fotos 3x4.
7.4. Não será dado outro prazo para os candidatos que não apresentarem a devida documentação no
prazo estabelecido no Edital de Convocação.
7.5. A nomeação dos candidatos obedecerá à ordem de classificação, ficando condicionada às
necessidades da Empresa Teresinense de Processamento de Dados PRODATER..
7.6. Não será admitido adiamento de posse.
8. DA VALIDADE
8.1. O prazo de validade do concurso será de 02 (dois) anos a contar da data de sua homologação,
podendo ser prorrogado por igual período.
9 DAS VAGAS DESTINADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
9.1. As pessoas com deficiências serão asseguradas o direito de se inscrever no concurso público, em
igualdade de condições com os demais candidatos para provimento do cargo, cujas atribuições sejam
compatíveis com a deficiência que é portadora, e a elas são reservadas 5 % (cinco por cento), em face da
classificação obtida. Serão disponibilizadas vagas para os cargos com 5 (cinco) ou mais vagas.
9.1.1. Entende-se por pessoa com deficiência aquela que se enquadrar nas categorias descritas no art. 4º
do Decreto nº 3.298/99, in verbis:
I
deficiência física
alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano,
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam
dificuldades para o desempenho de funções (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
II deficiência auditiva perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por
audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz (Redação dada pelo Decreto nº
5.296, de 2004);
III deficiência visual cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho,
com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho,
com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os
olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores
(Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);com manifestação antes dos dezoito anos e limitações
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização dos recursos da comunidade (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer;
h) trabalho;
IV- deficiência múltipla associação de duas ou mais deficiências.

9.2. Será considerada deficiência aquela conceituada na medicina especializada, de acordo com os
padrões mundialmente estabelecidos.
9.3. No ato da inscrição, o candidato com deficiência deverá declarar, na ficha de inscrição, essa condição
e a deficiência de que é portador, enviando para a CONSEP o laudo médico, conforme modelo
constante no Anexo V, juntamente com o Requerimento de Candidatos com Necessidades
Especiais conforme modelo constante no Anexo IV, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência,
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença CID, bem
como a causa provável da deficiência. O Laudo deverá ser obrigatoriamente feito por um médico
especialista do trabalho.
9.3.1. O Laudo de que trata o item anterior deverá ser enviado para a CONSEP Consultoria e Estudos
Pedagógicos Ltda, na Rua Coronel Cesar Nº 2007 1º Andar Piçarreira, CEP 64.055-645 Teresina
Piauí. A data de postagem deverá ser até o dia 02 de outubro de 2015.
9.4. Caso o portador de deficiência necessite de atendimento especial para se submeter à prova, deverá
requerer no ato da inscrição, indicando as condições diferenciadas de que necessita para realização das
provas, conforme Anexo IV do Edital, caso contrário, não a terá preparada sob qualquer alegação.
9.5. O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas
deverá requerê-lo no ato da inscrição, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista
da área de sua deficiência.
9.6. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições previstas nos itens anteriores,
participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne ao
Conhecimento das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário, ao local de aplicação das
provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
9.7. O candidato com deficiência, se classificado no Concurso Público, terá seu nome publicado em lista à
parte.
9.8. Na falta de candidatos classificados para as vagas oferecidas aos candidatos com deficiência, estas
serão preenchidas pelos demais, com estrita observância à ordem de classificação.
9.9. O laudo médico terá validade somente para este Certame e não será devolvido, assim como não
serão fornecidas cópias.
910. A não observância do disposto nos subitens anteriores implicará na perda do direito às vagas
reservadas aos candidatos com deficiência.
10. DA EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DO CONCURSO PÚBLICO:
10.1. Será excluído do Certame, em qualquer de suas fases, inclusive na investidura do cargo, o candidato
que:
a) durante a realização das provas for surpreendido em comunicação com outro candidato, verbalmente
ou por escrito ou por qualquer outra forma, bem como utilizando máquina calculadora, lápis, borracha,
régua de cálculo, aparelho celular, agenda eletrônica, relógio digital, gravador e similares, impressos ou
quaisquer outros instrumentos, excetuando-se a caneta.
b) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
c) não atender às determinações regulamentares do Edital que trata do Concurso Público;
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da Comissão Organizadora do Concurso
Público ou com a equipe auxiliar;
e) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para sua realização;
f) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem a autorização e/ou acompanhamento do fiscal;
g) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas e/ou na folha de
rascunho;
h) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.
i) usar durante a aplicação da prova boné ou óculos escuros, exceto os candidatos com conjuntivite, que
deverá ser comprovado com atestado médico.
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
11.1. Será permitido à candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas
levar acompanhante, que ficará em sala reservada para esta finalidade e que será responsável pela
guarda da criança;
11.2. Durante a amamentação, a candidata será acompanhada de fiscal;
11.3. A Comissão Organizadora do Concurso Público não se responsabilizará por perdas ou extravios de
objetos ou de equipamentos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos nele ocasionados;
11.4. Não será admitido o ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado
para o inicio das provas.
11.5. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em
razão do afastamento do candidato da sala de provas.

11.6. Os dois últimos candidatos de cada sala deverão sair juntos e assinar o Relatório de Ocorrências
juntamente com os Fiscais.
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. A inscrição do candidato implica na aceitação expressa das condições constantes do presente Edital
e normas que o regulamentam.
12.2. O prazo para interposição de recursos será de 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação oficial no
site da CONSEP de cada uma das seguintes etapas do Concurso:
a) Publicação do Deferimento do Pedido de Inscrição;
b) Publicação do Gabarito Oficial;
c) Publicação do Resultado da Prova Objetiva;
d) Publicação do Resultado da Prova de Títulos;
e) Publicação do Resultado Final do Concurso.
12.3. Os recursos a que se referem o item 12.2. deverão ser enviados para o email da CONSEP
(recursosconsep@gmail.com). Não serão aceitos recursos via fax ou enviados pelos correios.
12.4. A aprovação no Concurso assegurará o direito à nomeação, ficando a concretização desse ato
condicionada à observância das disposições legais pertinentes do exclusivo interesse e conveniência da
administração, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do Concurso.
12.5. O regime de trabalho dos candidatos aprovados e nomeados será o Celetista.
12.6. O modelo de Requerimento para Portadores de Necessidade Especial e Formulário de Recursos,
que em caso de necessidades deverão ser utilizados obrigatoriamente os modelos que se encontram
anexo ao presente Edital.
12.7. Os candidatos aprovados serão lotados a critério da administração.
12.8. O cronograma do concurso consta no anexo VII
12.9. Os casos omissos serão resolvidos pela a Comissão Organizadora do Concurso Público.
Teresina - (PI), 8 de Setembro de 2015.

Renato Pires Berger
Diretor Presidente da Empresa Teresinense de Processamento de Dados

ANEXO I
QUADRO DE DISPONIBILIDADE DE VAGAS

Item

01

02

03

04

05

Cargo

Requisitos
Necessários

Ensino Médio
Completo ou Técnico
Profissionalizante
Equivalente
Ensino Superior em
Geoprocessamento
Engenharia,
Administração,
Arquitetura e
Analista Tecnológico
Urbanismo,
Analista de
Geografia,
Geoprocessamento
Engenharia de
Software e afins ou
qualquer outro curso
superior mais
especificação em
Geoprocessamento
Ensino Superior em
Analista Tecnológico
Áreas Exatas ou
Analista de
Administração,
Negócios
Contábeis ou
Economia
Ensino Superior
Analista Tecnológico
Completo em Cursos
- Analista de
de Tecnologia da
Sistemas
Informação
Ensino Superior em
Analista Tecnológico
Áreas Exatas ou
Analista de
Administração,
Suporte Técnico
Contábeis ou
Economia
TOTAL DE VAGAS
Assistente
Tecnológico
Programador

Vencimento
R$

Vagas
Candidato
Ampla
com
Concorrência
Deficiência

Total

R$ 2.954,62

04

01

05

R$ 4.575,16

01

-

01

R$ 4.575,16

06

01

07

R$ 4.575,16

02

-

02

R$ 4.575,16

01

-

01

14

02

16

ANEXO II
CARGOS, CARGA HORÁRIA E TAXA DE INSCRIÇÃO
Item
01

Cargo
Assistente Tecnológico

30 Hs

Taxa de
Inscrição
R$ 80,00

Carga Horária
Programador

02

Analista Tecnológico Analista de
Geoprocessamento

30 Hs

R$ 120,00

03
04

Analista Tecnológico Analista de Negócios
Analista Tecnológico - Analista de Sistemas

30 Hs
30 Hs

R$ 120,00
R$ 120,00

30 Hs

R$ 120,00

05

Analista Tecnológico

Analista de Suporte Técnico

ANEXO III
Conteúdos Programáticos
OS CARGOS E SEUS RESPECTIVOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Língua Portuguesa
Assistente Tecnológico Programador
Interpretação de textos de diferentes gêneros. Comunicação verbal e não verbal, elementos da comunicação
verbal e funções da linguagem. Fonética e fonologia: fonemas, vogais, consoantes e semivogais; encontros
vocálicos, consonantais e dígrafos, classificação das palavras quanto à sílaba tônica, paronímia e homonímia;
ortoépia e prosódia. As classes de palavras - definições, classificações, formas e flexões, emprego: substantivos,
adjetivos, pronomes, verbos, advérbios, preposições e conjunções. Concordância verbal e concordância nominal.
Regência verbal e regência nominal. Ortografia: acentuação gráfica, uso da crase, emprego do hífen e divisão
silábica. Pontuação: sinais de pontuação. Estilística: figuras de linguagem, figuras de palavras, figuras de sintaxe,
figuras de pensamento. Variação linguística: as diversas modalidades do uso da língua. Semântica: denotação e
conotação, significação das palavras (sinônimo, antônimo, homônimo e parônimo), polissemia e homonímia.
Interpretação e análise de textos: compreensão de texto literário ou não-literário.
Analista Tecnológico
Analista de Geoprocessamento, Analista Tecnológico
Analista de Negócios,
Analista Tecnológico - Analista de Sistemas, Analista Tecnológico Analista de Suporte Técnico
Língua, Linguagem e fala - signos, índices, ícones e símbolos. Os signos linguísticos, significantes e significados,
os conceitos de gramática. Estrutura e elementos de textos normativos, descritivos e dissertativos. Coesão e
coerência textuais. A coerência e o texto da relação entre coerência e coesão. Coerência narrativa, figurativa,
argumentativa. Coesão no período composto, o papel dos elementos de coesão; A coesão referencial. Formas
remissivos gramaticais presos; Formas remissivos gramaticais livres; Formas remissivos lexicais e
nominalizações; Coesão sequencial; Sequênciação Parafrástica; Recorrência de termos; Recorrência de
conteúdos semânticos - paráfrase; Recorrência de tempo e os aspectos verbal; Sequênciação frástica;
Procedimentos de manutenção temática; Progressão temática. O vocábulo formal, análise mórfica: princípios
Básicos e Auxiliares; Tipos de morfemas. Estrutura: Formação do vocábulo; Tipos de derivação; Processos de
Composição; Outros processos de formação de palavras; Flexão nominal e verbal; Concordâncias verbal e
nominal; Período simples e composto; Termos da oração: Essenciais integrantes e acessórios. Tipos de orações;
Sintagma e seus tipos; Orações coordenadas e subordinadas; Orações independentes coordenadas entre si;
Orações ou período interferentes; Orações subordinadas.
Legislação Municipal
Assistente Tecnológico Programador, Analista Tecnológico Analista de Geoprocessamento, Analista
Tecnológico Analista de Negócios, Analista Tecnológico - Analista de Sistemas, Analista Tecnológico
Analista de Suporte Técnico
Lei Complementar Nº 4.255, de 4 de Abril de 2012
Institui o Plano de Cargos, Carreira e Salário para os
empregados públicos efetivos, integrantes do quadro de pessoal da Empresa Teresinense de Processamento de
Dados PRODATER, Lei Nº 2.135 de 02.07.1992 Dispõe sobre a criação da PRODATER e Regimento Interno
da PRODATER.
Conhecimentos Específicos
Assistente Tecnológico Programador
Organização básica de computadores. Componentes de um computador (hardware e software). Linguagens de
programação; compiladores e interpretadores; sistemas de numeração e representação de dados numéricos,
textuais e estruturados; aritmética computacional. Conhecimentos de C, C++, Java, C#, Visual Basic .NET,
Python. Sistemas operacionais: funções básicas; sistemas de arquivos e gerenciamento de memória. Windows e
Linux. Redes de computadores: fundamentos de comunicação de dados; meios físicos; serviços de comunicação;
redes locais e redes geograficamente distribuídas; TCP/IP; protocolos e serviços. Orientação a objetos: Classes e
objetos; Herança e polimorfismo; Encapsulamento. Programação para WEB. PHP e Javascript. ASP,JSP,
Servlets. Arquitetura MVC. XML, HTML e CSS. Integração com bancos de dados. Bancos de dados. Linguagem
SQL. Consultas e subconsultas. Comandos de manipulação de dados. Outros comandos para manipulação
(DML), controle (DCL) e descrição de dados (DDL). ODBC. Interfaces de utilização: principais propriedades e
características das bibliotecas mais difundidas. ODBC. Estruturas de dados. Algoritmos fundamentais: busca,
inserção, atualização e remoção em diversas estruturas (listas, árvores, árvores balanceadas, heaps). Algoritmos
de ordenação. Tabelas de dispersão (hashing). Análise e projeto orientados a objetos. UML: visão geral, modelos
e diagramas. Padrões de projeto. Desenvolvimento baseado em componentes. Desenvolvimento baseado em
serviços. Princípios de interface com o usuário. Segurança no desenvolvimento: práticas de programação segura

e revisão de código; controles e testes de segurança para aplicações web; controles e testes de segurança para
Web Services.- Fundamento de computação. Algoritmos. Iterativos. Recursivos. Teste de mesa. Lógica de
programação. Tabela verdade. Operações lógicas: negação; conjunção; disjunção; operação condicional;
operação bicondicional; contradição. Estruturas de dados: vetores e matrizes; listas; pilhas; filas; árvores binárias;
grafos; tabelas de hashing (tabelas de dispersão). Estruturas de repetição: repetição pré-testada; repetição póstestada; repetição com variável de controle; iteração de coleção. Estruturas de decisão: condições; operadores
relacionais; operadores lógicos; seleção. Compilador, interpretador, montador e link-editor. Programação
Orientada a Objetos (POO). Fundamentos: abstração; classe, objeto, atributo e método; interface; associação e
mensagem; herança; polimorfismo; encapsulamento; coesão; pacotes. Construção de algoritmos. Mapeamento
objetorelacional (ORM). - Linguagens de programação. Java. Construção de programas. Estrutura da linguagem:
JVM e bytecode; anotações; coleções; serialização; reflexão; Swing; operadores; estruturas de decisão e de
repetição; tipos; enumeradores; matrizes. J2EE: JDBC; Servlets; JSP; JSF; JTA; EJBs; JCA; JPA; Web Services;
noções de uso e administração de contêineres (Tomcat, JBoss AS). SWT. Eclipse. Delphi. Construção de
programas. Estrutura da linguagem - Object Pascal: estruturas de decisão e de repetição; tipos; enumeradores;
matrizes. IDE. Acesso a bancos de dados. - PL/SQL. Estrutura da linguagem. Stored Procedures. Tratamento de
erros. Cursores. SQL dinâmico. Package. Function. Array. - Desenvolvimento para web. HTML. CSS. Javascript.
XML. Estrutura da linguagem. Transformação XSLT. DTD. XML Schema. Web Services. - Noções de Engenharia
de Software. Conceitos. Ciclo de vida. Ciclo de desenvolvimento. Modelos de processo de software. Métodos e
modelos de desenvolvimento. Modelagem. Processos de software. Requisitos, qualidade do software, métricas e
prototipagem. RUP. Métricas de Processo e Projeto. Análise de pontos de função. Arquitetura de aplicações para
o ambiente Web. Sistemas Legados. Mudança de software. - UML. Conceitos gerais. Diagramas. Casos de Uso.
Sequência. Classes. Estados. Atividades. Análise e Deployment. - Testes de Software. Tipos de Testes. Planos de
Testes. JUnit. - Banco de Dados. Projeto e modelagem de banco de dados relacional. Conceitos da modelagem
dimensional. SQL: definição de dados (DDL); manipulação de dados (DML); controle de dados (DCL); transação
de dados (DTL); expressões regulares; gatilho (trigger); visão (view). - Noções de Governança de TI. Conceito.
Noções de COBIT 4: conceito; domínios. - Noções de boas práticas de TI. Conceito. Noções de ITIL 3: conceito;
estrutura; terminologia (em inglês e português). - Noções de gerenciamento de projetos. Conceito. Papéis.
Patrocinador. Gerente de projeto. Membro da equipe. Noções do Guia PMBOK 3: conceito; áreas de
conhecimento. - Noções de Gerenciamento de Processos. Conceito. Terminologia: atividade; tarefa; responsável;
proprietário. - Noções de Segurança da Informação. - Hibernate. - XP (extreme programming) e Scrum. Conceitos da linguagem de programação PHP.
Analista Tecnológico

Analista de Geoprocessamento

Cartografia Digital: fundamentos da Cartografia: conceitos e definições; A Ciência Cartográfica; Mapas e Cartas;
Tipos de Mapas. Atlas. Aplicações, Tendências, Relacionamentos com outros campos do conhecimento.
Elementos de Composição Cartográfica: Projeto Cartográfico; Projeções Cartográficas; Escala; Sistemas de
Coordenadas; Sistemas Geodésicos; Modelos e Teoria de Cores; Semiologia Gráfica; Tipografia.
Georreferenciamento e Registro: Transformações Geométricas e Polinomiais; Pontos de Referência; Pontos de
Controle; Densificação e Distribuição de Pontos; Análise de Qualidade. Bases Cartográficas: Confecção de Mapas
Básicos e Bases Cartográficas Digitais; Levantamentos Topográficos e Geodésicos; Conversão Analógico-Digital;
Equipamentos; Mesas Digitalizadoras; Scanners. Estrutura de Dados: Estruturas Matricial e Vetorial; Tesselagens;
Árvores; Lattices; Listas; Regularidade e Irregularidade; Hierarquia; Teoria dos Grafos; Topologia; Proximidade;
Conectividade; Ordenação; Planos de Informação; Curvas de Preenchimento Espacial. Modelagem de
Superfícies: Interpolação e Extrapolação Espacial; Métodos de Representação de Superfícies; Triangulações;
Autocorrelação espacial; Ponderação; Krigagem; Técnicas de Interpolação; Modelos Numéricos. Computação
Gráfica: Representação numérica de dados gráficos; Geometria Computacional; Algoritmos; Processamento
Vetorial; Processamento de Imagens; Representação de Cores e Símbolos em Ambiente Digital. Cartometria:
Medição de Coordenadas 2D e 3D; Interpolação; Avaliação de Distâncias e Áreas; Deformações e Erros;
Proximidade. Qualidade de Dados: Geométricos; Temáticos; Temporais; Erros e Controle de Qualidade;
Propagação de Erros; Classificação de Documentos; Integridade; Confiabilidade. ArcGIS 9.2. Sensoriamento
Remoto: Radiação Eletromagnética: Espectro Eletromagnético; Interação Energia-Matéria; Bandas de Absorção e
Janelas Atmosféricas; Assinaturas espectrais. Sensores: Sensores Ativos e Passivos; Imageadores e Nãoimageadores; Imageamento Digital: Princípios e Tecnologias envolvidas; Resolução; Aplicações; Câmeras
Digitais; Níveis de Aquisição Terrestre, Aéreo e Orbital; Erros e Distorções. Sistemas Orbitais: Histórico, Landsat
1-7, SPOT 1-5, IKONOS, CBERS, SCD 1-2. Outros sistemas; Satélites de Alta Definição; Mon itoramento
Terrestre, Oceânico e Meteorológico. Processamento de Imagens Digitais: Filtragem; Contraste; Gráficos
Dinâmicos; Classificação Supervisionada, Não-supervisionada e Híbrida; Fusão de Imagens; Pós-processamento
e Suavização. Produtos Cartográficos: Integração de Imagens e Bases Cartográficas; Imagens Sintéticas; FotoCartas; Cartas-Imagem; Mapeamento Temático; Temporalidade e Mapas de Fluxo; Cartas Topográficas,
Atualização. Aplicações do Sensoriamento Remoto: Recursos Florestais, Agricultura, Recursos Hídricos,
Meteorologia, Aplicações Ambientais, Solos, Planejamento Urbano. Outras Aplicações. Sistemas de Informações

Geográficas: Sistemas de Informação: Sistemas de Informação Geográfica, Sistemas de Informação Cartográfica,
CAD; Histórico; Conceitos e Definições; Tomada de Decisões; Aplicações; Componentes; Funcionalidades;
Interação Homem-Máquina. Tipos de Dados: Dados e Fenômenos Geográficos e Cartográficos; Pontos, Linhas,
Polígonos e Volumes; Geometria; Atributos Espaciais e Não-espaciais; Tempo; Caracterização de Fenômenos;
Modelos Numéricos; Simulação; Semântica. Aquisição de Dados: Mapeamento Temático; Fontes de Dados;
Levantamentos Estatísticos; Levantamentos Censitários; Sensores Diversos; Conversão entre Estruturas;
Compatibilização e Padronização de Dados Cartográficos; Metadados. Armazenamento de Dados: Formatos de
Arquivos; Padronização e Transferência de dados; Dados ASCII e Binários; Dispositivos de Armazenamento
Lógicos e Físicos; Bancos de Dados, Registros, Campos e Chaves; Indexação Espacial. Visualização dos Dados:
Visualização Científica e Cartográfica; Interatividade; Hipermapas; Cartografia WEB; Gráficos Dinâmicos; Fatores
Humanos. Análise de Dados: Entidades Discretas e Contínuas; Algoritmos; Operações Lógicas, Aritméticas,
Trigonométricas e Estatísticas; Redes; Buffers; Conectividade; Contiguidade; Interpolação; Filtragem. Divulgação
e Compartilhamento de Dados: Equipamentos e Dispositivos, Alta e Baixa Tiragens; Reprodução Analógica e
Digital; Disseminação de Informações; Redes Locais, Internet, Intranet; Arquitetura Cliente- Servidor; Sistemas
Compartilhados. Aspectos Econômico-Financeiros dos Recursos Hídricos: Noções de microeconomia aplicada ao
planejamento de recursos hídricos. Avaliação de projetos de investimento: análises financeira e econômica, custos
e benefícios sob o ponto de vista social. Análise benefício-custo. Alocação de custos em projetos de usos
múltiplos. Aspectos Institucionais e Socioculturais: Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC. A água como elemento mobilizador da sociedade para
implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Órgãos gestores estaduais e conselhos nacional e
estadual de recursos hídricos. Aspectos sociais e culturais dos comitês de bacias hidrográficas. Cidadania, meio
ambiente e recursos naturais.
Analista Tecnológico Analista de Negócios
GOVERNANÇA DE TI: Planejamento estratégico de TI - PETI. Alinhamento estratégico entre área de TI e
negócios. Estrutura organizacional e responsabilidades de TI. Responsabilidade e papéis de TI. Processos de
definição, implantação e gestão de políticas organizacionais. Práticas de gestão de TI. Gestão de pessoal.
Terceirização de TI. Gestão de mudanças organizacionais. Gestão de riscos. Processo de gestão de riscos. ITIL Estrutura, objetivos e conceitos gerais.Gestão da continuidade do negócio.Modelos para Outsourcing de TI.
Balanced Scorecard. Outros modelos (ISO 9001:2000, ISO/IEC 12207, ISO/IEC 9126, MR mps e modelos de
fornecedores. Segurança da informação: gestão de segurança da informação: classificação e controle de ativos de
informação, segurança de ambientes físicos e lógicos, controles de acesso, segurança de serviços terceirizados;
gestão de risco: planejamento, identificação e análise de risco, plano de continuidade de negócio; política de
segurança da informação: processos de definição, implantação e gestão de políticas de segurança e auditoria.
Direito Administrativo - Estado, governo e administração pública: conceitos, elementos, poderes e organização;
natureza, fins e princípios. Agentes públicos: espécies e classificação; poderes, deveres e prerrogativas; cargo,
emprego e função públicos; regime jurídico único: provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição;
direitos e vantagens; regime disciplinar; responsabilidade civil, criminal e administrativa. Poderes administrativos:
poder hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder. Serviços
públicos: conceito, classificação, regulamentação e controle; forma, meios e requisitos; delegação: concessão,
permissão, autorização. Controle e responsabilização da administração: controle administrativo; controle judicial;
controle legislativo; responsabilidade civil do Estado. Licitações (Lei nº 8666/1993 e suas alterações e Lei
10.520/2002): conceito, objeto, finalidades e princípios, obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade, vedação,
modalidades, procedimentos e fases, revogação, invalidação, desistência e controle. Administração Pública Características básicas das organizações formais modernas: tipos de estrutura organizacional, natureza,
finalidades e critérios de departamentalização. Processo organizacional: planejamento, direção, comunicação,
controle e avaliação. Gestão de processos. Gestão da Qualidade. Gestão de Projetos. Planejamento Estratégico.
Excelência nos serviços públicos. Empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor público. Gestão
de resultados na produção de serviços públicos. Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão
privada. O paradigma do cliente na gestão pública. Comportamento Organizacional: relações
indivíduo/organização, motivação, liderança, desempenho. Competência interpessoal. Gerenciamento de conflitos.
Clima e cultura organizacional. Gestão por competência. Administração de Recursos Materiais: funções e
objetivos da administração de materiais; classificação e especificação de materiais. Administração Financeira e
Orçamentária - Orçamento público. Conceitos e princípios orçamentários. Ciclo Orçamentário. Elaboração da
proposta. Estudo e aprovação. Execução. Avaliação. Orçamento-programa: fundamentos e técnicas. Títulos I, IV,
V e VI da Lei Federal nº 4.320/1964. Orçamento na Constituição Federal de 1988. Plano Plurianual. Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Lei Orçamentária Anual. Créditos orçamentários iniciais e adicionais. Estágios da
despesa orçamentária. Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): Disposições
preliminares. Planejamento. Despesa Pública. Transparência, controle e fiscalização. Disposições finais e
transitórias.

Analista Tecnológico - Analista de Sistemas
FUNDAMENTOS: Componentes e arquiteturas de sistemas computacionais (hardware e software); Linguagens de
programação, compiladores e interpretadores; Representação de dados: binário, hexadecimal e decimal;
Processamento paralelo e distribuído; Componentes e arquiteturas de processadores; Conjuntos de instrução;
Aritmética computacional; Pipeline; Hierarquia de memória; Interface entre processadores e periféricos;
Multiprocessamento simétrico e assimétrico; Fundamentos de sistemas operacionais; Gerenciamento de
processos e fluxos de execução (threads): alocação de CPU, comunicação e sincronização entre processos,
impasses (deadlocks) e esgotamento de recursos (starvation); Gerenciamento de memória: alocação,
segmentação, memória virtual, e paginação; Sistemas de entrada e saída: estruturas de armazenamento
secundário e terciário, análise de desempenho e confiabilidade; Virtualização; Web Services; inglês técnico;
redação técnica; sistema operacional Windows XP e superiores; conhecimento dos pacotes de automação de
escritórios Microsoft Office 2003 (Word e Excel) e BrOffice 2.0 (Writer e Calc). - SERVIDORES DE APLICAÇÃO
JAVA ENTERPRISE EDITION (JEE) 5: Fundamentos de servidores de aplicação JEE5; Conceitos de
clusterização; Topologias típicas de ambientes com alta disponibilidade e escalabilidade. - JAVA: conhecimentos
básicos da linguagem JAVA; funcionamento da JVM - JAVA Virtual Machine: Memória HEAP e STATIC; objetos e
classes (tipos abstratos de dados; polimorfismo, sobrecarga e herança); divisão de classes em subclasses;
subscrição de métodos; agrupamento de classes; utilização de THREADS em JAVA; utilização de redes com
JAVA (TCP/IP e soquetes UDP); bibliotecas gráficas (SWING); comandos de acesso a dados (JDBC); comandos
de manipulação de erros; programação e distribuição de componentes; JAVADOC; programação de JAVA
SERVLETS; Applets JAVA; conceitos e características de: JSP, XML, EJB, JPA, JSF. - BANCO DE DADOS:
Conceitos e fundamentos de Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD); Bancos de dados distribuídos,
relacionais e orientados a objeto; Conceitos de alta disponibilidade; Conceitos de backup e restauração; Modelos
de banco de dados: hierárquico, rede e relacional; Independência de dados; Dicionário de dados; Modelagem
entidade-relacionamento (ER); Normalização; Gerência de transações; Gerência de bloqueios; Gerência de
desempenho; Linguagens de definição e manipulação de dados (ANSI SQL). - ORACLE PL/SQL: conhecimentos
básicos de Oracle PL/SQL; comandos de acesso a dados; comandos de manipulação e tratamento de erros;
desenvolvimento de triggers, functions, procedures e packages, conhecimento de Oracle SQL Functions. ARMAZENAMENTO DE DADOS: Conceitos de Storage Area Networks (SAN) e Network Attached Storage (NAS);
Fibre Channel (FC): protocolo Fibre Channel Protocol (FCP), camadas e topologias padrão; Protocolos Common
Internet File System (CIFS) e Network File System (NFS); Redundant Array of Inexpensive Disks (RAID): níveis 0,
1, 5, 6, 1+0 e 0+1; Backup: Políticas de backup; Tipos de backup (completo, incremental e diferencial) e
arquiteturas (LAN free, server free e client free). - SEGURANÇA: Conceitos básicos
Confidencialidade,
disponibilidade e integridade; Segregação de funções; Gestão de mudanças; Vulnerabilidade, risco e ameaça;
Política de segurança da informação; Gestão de ativos; Classificação da informação. Códigos maliciosos Vírus,
vermes (worm), cavalos de Tróia, programas espiões (spyware e adware), capturadores de teclas (keyloggers),
backdoors, rootkits. Criptografia
Criptografia de chave pública (assimétrica); Criptografia de chave secreta
(simétrica); Certificados digitais; Assinaturas digitais; Hashes criptográficos. Controle de acesso Autenticação,
autorização e auditoria; Ataques de negação de serviço (Denial of Service
DoS) e ataques distribuídos de
negação de serviço (Distributed Denial of Service DDoS); Comunicação segura com Secure Sockets Layer
SSL e Transport Layer Security TLS. - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(TI): ITIL versão 3 (ITILv3): Operação de Serviços (Gerenciamento de Eventos, Gerenciamento de Incidentes,
Gerenciamento de Problemas, Cumprimento de Requisições, Gerenciamento de Acessos), Desenho de Serviços
(Gerenciamento de Níveis de Serviço, Gerenciamento de Capacidade, Gerenciamento de Disponibilidade,
Gerenciamento de Continuidade de Serviços de TI, Gerenciamento de Continuidade de Negócio), Transição de
Serviços (Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviços de TI, Gerenciamento de Liberação e
Implantação, Gerenciamento de Mudanças), Melhoria Contínua de Serviços. - TELECOMUNICAÇÕES: Redes
Locais Arquiteturas e topologias: conceitos, Modelo OSI; Infraestrutura: Cabeamento estruturado categorias 3, 5,
5e, 6 e 6a, de acordo com a NBR 14.565; Padrões: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q/p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s,
IEEE 802.1X, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af; Rede sem fio (Wireless);
padrões IEEE 802.11b/g/n; Protocolos: IPv4, TCP, UDP, IPSec, ARP, SNMP, SSH, DNS, DHCP, SMTP, HTTP,
FTP, LDAP, H.323, SIP; Gateways de aplicação; NAT; Roteadores; Switches; Concentradores; Multiplexadores;
Qualidade de serviço (QoS). - SEGURANÇA: Conceitos básicos
Confidencialidade, disponibilidade e
integridade; Segregação de funções; Gestão de mudanças; Vulnerabilidade, risco e ameaça; Política de
segurança da informação; Gestão de ativos; Classificação da informação. Códigos maliciosos Vírus, vermes
(worm), cavalos de Tróia, programas espiões (spyware e adware), capturadores de teclas (keyloggers),
backdoors, rootkits. Criptografia
Criptografia de chave pública (assimétrica); Criptografia de chave secreta
(simétrica); Certificados digitais; Assinaturas digitais; Hashes criptográficos. Controle de acesso Autenticação,
autorização e auditoria; Controle de acesso baseado em papéis (Role Based Access Control
RBAC);
Autenticação forte (baseada em dois ou mais fatores); Single sign-on. Noções de Segurança em Redes
Filtragem de tráfego com firewalls ou listas de controle de acesso (ACLs), proxy e proxy reverso; Ataques de

negação de serviço (Denial of Service DoS) e ataques distribuídos de negação de serviço (Distributed Denial of
Service DDoS); Sistemas de detecção de intrusão (Intrusion Detection Systems IDS) e sistemas de prevenção
de intrusão (Intrusion Prevention Systems
IPS); Comunicação segura com Secure Sockets Layer
SSL e
Transport Layer Security
TLS. Ética profissional. Noções de Administração Pública, de acordo com a Lei
Orgânica Municipal.
Analista Tecnológico

Analista de Suporte Técnico

Sistema operacional: gerência de memória; sistema de E/S, sistemas de arquivos. Lógica de programação e
estrutura de dados: algoritmos; raciocínio lógico; tipos de variáveis; expressões aritméticas, lógicas e relacionais;
comandos de atribuição; comandos de entrada e saída; estrutura condicional; estrutura de repetição; matrizes e
vetores; funções e procedimentos; arquivos; modularização e desenvolvimento TOP-DOWN; orientação a objetos:
conceitos fundamentais, princípios de programação orientada a objetos; arquivo; registro; campo; chave primária,
secundária, de acesso, de ordenação; tipos de arquivo: permanente, de transação, intermediário; organização de
arquivos; métodos de acesso arquivos; conceitos de estrutura de dados: divisão esquemática das estruturas de
dados, alocação estática, alocação dinâmica, listas lineares, pilha, fila; estruturas hierárquicas: árvore (definição,
representação, caminhamento em árvore binária, transformação de árvore em árvore binária); implementação de
hierarquias; e implementação de redes. Segurança da informação: gestão de segurança da informação:
classificação e controle de ativos de informação, segurança de ambientes físicos e lógicos, controles de acesso,
segurança de serviços terceirizados; gestão de risco: planejamento, identificação e análise de risco, plano de
continuidade de negócio; política de segurança da informação: processos de definição, implantação e gestão de
políticas de segurança e auditoria; sistemas de backup: tipos de backups, planos de contingência e meios de
armazenamento para backups; dispositivos de segurança de redes de computadores: firewalls, conceito de DMZ,
detectores de intrusão (IDS e IPS), proxies, NAT, sniffers; ataques a redes de computadores: prevenção e
tratamento de incidentes, tipos de ataques (spoofing, flood, DoS, DDoS, phishing); malwares: vírus de
computador, cavalo de tróia, adware, spyware, backdoors, keylogger, worm8; segurança na internet: virtual private
networks, segurança em servidores WWW, SMTP, POP, FTP e DNS. Banco de dados: fundamentos;
características; funcionalidades; modelos de bancos de dados; projeto lógico e físico de banco de dados; modelos
relacionais e de entidade-relacionamentos; linguagem SQL; sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados: Oracle
9i, MS-SQL Server 7.0/2000, PostgreSQL, MySQL; fundamentos de Datawarehouse. Modelagem dimensional.
Redes de computadores: princípios e fundamentos de comunicação de dados; meios de transmissão; topologias
de redes de computadores; arquitetura e protocolos de rede de comunicação; modelos de referência OSI e
principais padrões internacionais; arquitetura cliente-servidor; elementos de interconexão de redes de
computadores (gateways, hubs, repetidores, bridges, switches, roteadores; internet; protocolo TCS/IP. Servidores
WEB / APLICAÇÃO / CONTAINERS: características, funcionalidades e conhecimentos básicos de JBoss, Apache,
Tomcat e IIS. Administração de serviços para Mainframe: JES2 e JES Print Facility; VTAM; CICS; TCP/IP; ISPF;
Linguagens de programação para mainframe: Cobol, Assembler e Natural; REDES DE COMUNICAÇÃO - Redes
de computadores: princípios e fundamentos de comunicação de dados; Modelo de referência OSI e principais
padrões internacionais; Elementos de interconexão de redes de computadores (gateways, hubs, repetidores,
bridges, switches, roteadores); Redes de longa distância. Redes Frame-Relay e DSL; Internet. Protocolo TCP/IP,
SNA. Conceitos de serviços de Nomes de Domínios (DNS), HTTP, SSL, SSH, FTP, DHCP, SMTP; Proxy cache.
Proxy reverso. NAT; Conceito de VPN.

ANEXO IV

Modelo Padrão da Apresentação de Laudo Médico Para Portadores de Necessidades Especiais
REQUERIMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
CONCURSO PÚBLICO: Edital 001/2015
Empresa Teresinense de Processamento de Dados (PRODATER)
Nome do Candidato: __________________________________________________________
N.º da inscrição: __________ Cargo: __________________________________________
Vem REQUERER vaga especial como PESSOA COM DEFICIÊNCIA, pelo qual apresento LAUDO
MÉDICO com CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo):
Tipo de deficiência de que é portador:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Código correspondente da Classificação Internacional de Doença

CID: ____________

Nome do Médico Responsável pelo laudo: ____________________________________
Nº do CRM do Médico:__________________
(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção
simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres)
Dados especiais para aplicação das PROVAS: (marcar com X no local caso necessite de Prova
Especial ou não, em caso positivo , discriminar o tipo de prova necessário)
( ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL
( ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL (Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário)

É Obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID, junto a esse requerimento.
_____________________, _______ de _____________________ de 2015
________________________
Assinatura do candidato

ANEXO V
MODELO DE LAUDO MÉDICO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Atesto
para
os
devidos
fins
de
direito
que
o(a)
Sr.(a)
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________Documento de Identificação nº (RG):
_________________________________ CPF nº _______________________, candidato ao cargo de
_____________________________________________________________________________________
é portador da deficiência (espécie) ________________________________________________________
Código Internacional de Doença (CID 10) ________________________, possuindo o seguinte grau/nível
de deficiência _______________________________________________, sendo a causa desta a
deficiência (descrever/apresentar a causa da deficiência, mesmo que apenas descrita a provável causa)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
possuindo o (a) candidato (a) o seguinte nível de autonomia (apresentar o grau de autonomia do(a)
candidato(a)) -___________________________________________________________.
Atesto, ainda, que a deficiência do(a) candidato(a) acima evidenciada é compatível com as atribuições da
função de _____________________________________________. Forneço, também, as seguintes
informações complementares:
1 Se deficiente físico, o(a) candidato(a) faz uso de órtese, prótese ou adaptações?( )sim ( )não
2 - Se deficiente auditivo, anexar exame de audiometria recente (até seis meses);
3 Se deficiente visual, anexar exame de acuidade em AO (ambos os olhos), com especificação da
patologia e do campo visual;
4 Se deficiente mental:
4.1) data de início da doença: ___/____/_______
4.2) especificar, também, as áreas de limitação associadas e habilidades adaptativas:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5 Se deficiente com deficiência múltipla:
5.1)
Especificar
a
associação
de
duas
ou
mais
deficiências:
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Data da emissão deste Laudo: ____________ (não superior a 180 dias) _________________________

Nome do médico/Especialidade/CRM/Carimbo/Assinatura

Observações: O laudo deverá conter o nome do médico, a assinatura, e, ainda, o número do CRM

ANEXO VI
FORMULÁRIO DE RECURSO
CONCURSO PÚBLICO: Edital 001/2015
Empresa Teresinense de Processamento de Dados (PRODATER)
Nome do Candidato:_____________________________________________________________
Nº da Inscrição:_______________Cargo: ____________________________________
Nº do Protocolo:______________
TIPO DE RECURSO

Contra Indeferimento de Inscrição
Contra Gabarito da Prova Objetiva
Contra a Pontuação da Prova de Títulos
Justificativa do candidato

(Assinale o tipo de Recurso)
Referente a Prova Escrita
N.º da(s) questão (ões):
Gabarito Oficial:
Resposta Candidato:

Razões do Recurso

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Obs:
1. Recurso não identificado com nome do candidato cargo e numero de inscrição não será reconhecido.
2. Reproduzir a quantidade necessária. Preencher em letra de forma ou digitar e enviar para o email
recursosconsep@gmail.com
3. Apresentar documentos que justifiquem o(s) recurso(s).
Data ______/______/2015

____________________________
Assinatura do Candidato

ANEXO VII
Modelo Padrão de Formulário da Prova de Títulos
FORMULÁRIO PARA ENVIO DE TÍTULOS
À
Comissão Examinadora do Concurso Público
Empresa Teresinense de Processamento de Dados - PRODATER
TERESINA - PI
Solicito Contagem de pontos referente prova de títulos
Tendo em vista o Edital que determina a entrega de títulos, para o Concurso Público, venho
apresentar a esta Comissão, documentos que atestam qualificações, dando margem à contagem de
pontos na prova de títulos conforme sub-item 4.10.1 do Edital.
01- Quantidade de folhas Entregues: ___________________________________
02- Nome de candidato: _______________________________________________
03- N.º de Inscrição:___________________________________________________
04- Cargo: __________________________________________________________
05- O candidato no envio de títulos deverá efetuá-los em envelopes individuais, subscritos da seguinte
forma:
Á
COMISSÃO AVALIADORA DE TÍTULOS
CONCURSO PRODATER
Nome do Candidato:
Cargo:
Inscrição:
CONSEP - Consultoria e Estudos Pedagógicos LTDA
Rua Coronel Cesar, 2007 Piçarreira Teresina PI CEP: 64.055-645
06- Os documentos enviados, todos autenticados, não serão devolvidos em hipótese alguma, uma vez
que serão apensados aos demais documentos relativos ao certame seletivo.
07- Tabela a ser preenchida pelo candidato.
MARQUE COM X A PONTUAÇÃO PLEITEADA:
Especificação Títulos
PONTOS
P. área Quant.
Total
3
Doutorado na área pelo qual está concorrendo
2
Mestrado na área pelo qual está concorrendo
1
Pós-Graduação: Especialização na área pela qual está concorrendo
TOTAL DE PONTOS
Pontuação solicitada pelo candidato: ______________
Pontuação obtida após análise (não preencher este campo):_________________
Em anexo, cópia de documentos autenticados.
______________________ , ______de ___________________de 2015

__________________________________________

ANEXO VII
CRONOGRAMA FÍSICO
ATIVIDADE/ETAPA

DATA/PERÍODO

Elaboração do Edital do Concurso

02 a 03.03.2015

Reunião com a Comissão Organizadora do Concurso

8.09.2015

Publicação do Edital do Concurso

11.09.2015

Período de Inscrição

18 de Setembro á 02 de
novembro de 2015

Publicação das Inscrições deferidas

07.10.2015

Publicação dos Locais de Prova

03.11.2015

Aplicação da Prova

08.11.2015

Divulgação dos Gabaritos Preliminares

10.11.2015

Prazo de Recurso contra o Gabarito Preliminar

48 hs após a divulgação do
Gabarito Preliminar

Divulgação do Resultado da análise dos recursos

20.11.2015

Divulgação do Gabarito Oficial

20.11.2015

Divulgação do resultado da Prova Objetiva

23.11.2015

Prazo de Recurso contra o resultado da Prova Objetiva

48 hs após a divulgação do
Resultado da Prova Objetiva

Divulgação do Resultado dos recursos da Prova Objetiva

27.11.2015

Data para entrega dos Títulos

07 e 08 de 2015

Data da divulgação da Prova de Títulos

14.12.2015

Prazo de Recurso contra a Prova de Títulos

48 hs após a divulgação do
Resultado da Prova de Títulos

Divulgação do Resultado dos Recursos da Prova de Títulos

21.12.2015

PUBLICAÇAO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO

22.12.2015

COMUNICADO

Informamos aos candidatos que as inscrições do concurso do PRODATER estão suspensas por solicitação da Comissão
Organizadora do Concurso.

Teresina – PI, 22 de setembro de 2015.

Rua Coronel César n° 2007, 1º Andar - Bairro Piçarreira – CEP 64055-645
Teresina – PI Telefone / Fax: (86) 3223-0822
www.consep-pi.com.br

