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CONCURSO PÚBLICO DA CODESAIMA/2017 

EDITAL Nº. 002/2017 

 

 

O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RORAIMA - CODESAIMA, no uso das 

atribuições, torna público o presente EDITAL com alteração da descrição sumária das 

atividades dos Cargos 13, 14 e 19, bem como os itens: 5.2.1, 5.2.1.1, 6.1, 6.1.1, 6.3.9.1.2, 

6.3.9.2, 6.3.7.3, 8.11.4 e Conteúdo Programático do Edital n°. 001/2017 de 28 de 2017 do 

Concurso Público destinado a selecionar candidatos para o provimento de vagas para os 

cargos efetivos de nível alfabetizado, fundamental, nível médio e nível superior do quadro de 

pessoal da CODESAIMA, conforme a seguir especificado. 

 

1 - DA RETIFICAÇÃO DA DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES 

CARGO 13: AGENTE ADMINISTRATIVO 

[...] 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Executar ou auxiliar a execução de tarefas 

e trabalhos relacionados com atividade-meio e as atividades-fim da unidade de lotação, 

incluídas aquelas que exijam datilografia ou digitação, respeitados os regulamentos do 

serviço. Atividades de execução a nível médio, referentes a estatísticas, administração de 

recursos humanos, materiais, patrimoniais, financeiro e orçamentário e executar atividades 

correlatas. 

[...] 

 

CARGO 14: AGENTE DE INSPEÇÃO 

[...] 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Execução, monitoramento e 

acompanhamento da inspeção de bovinos, caprinos, ovinos, suínos. Recebimento de 

animais do curral, acompanhamento da entrega de carcaça, vistorias nos veículos de 

transporte de carne, acompanhamento e higienização da unidade operacional e executar 

atividades correlatas. 

[...] 

 

CARGO 19: TÉCNICO EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA 

[...] 

  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Planejar atividades do trabalho, 

elaborar estudos e projetos, participar no desenvolvimento de processos, 

realizar projetos, operar sistemas elétricos e executar manutenção. Atuar na área 

comercial, gerenciar e treinar pessoas, assegurar a qualidade de produtos e serviços e 

aplicar normas e procedimentos de segurança no trabalho. 
 

[...] 
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2 - DA RETIFICAÇÃO DO ITEM E DOS SUBITENS 

 

5.2.1 O candidato com deficiência deverá enviar a cópia simples do CPF e o laudo médico 

(original ou cópia autenticada em cartório) a que se refere a alínea “b” do subitem 5.2 deste 

edital, via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento para a Comissão Permanente 

de Concursos e Vestibulares da Universidade Estadual de Roraima – Concurso CODESAIMA 

2017 (laudo médico), Campus Boa Vista, localizada na Rua Sete de Setembro, nº. 231 – 

Bairro Canarinho, CEP 69306-530. Somente serão aceitos os documentos postados 

impreterivelmente até 12/09/2017 e recebidos até 19/09/2017. 
5.2.1.1 O candidato poderá, ainda, entregar até 12/09/2017, das 8 horas às 14 horas (exceto 

sábado, domingo e feriado), pessoalmente ou por terceiro, cópia simples do CPF e o laudo 

médico (original ou cópia autenticada em cartório) a que se refere a alínea “b” do subitem 5.2 

deste edital, na Comissão Permanente de Concursos e Vestibulares da Universidade Estadual 

de Roraima. 

 

[...] 

 

6 DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO  

6.1 TAXAS:  

a) nível superior: R$ 180,00(cento e oitenta reais);  

b) nível médio: R$ 100,00(cem reais);  

c) nível fundamental: R$ 80,00(oitenta reais);  

d) nível alfabetizado: R$ 50,00 (cinquenta reais). 

6.1.1 Será admitida a inscrição somente via Internet, no endereço eletrônico 

https://cpc.uerr.edu.br/ - Link Concurso - Área do Concurso da CODESAIMA/2017, solicitada 

no período entre 10 horas do primeiro dia de inscrição e 23 horas e 59 minutos do último 

dia de inscrição, conforme período constante no Cronograma de Atividades – Anexo I, 

observado o horário oficial do Estado de Roraima.  

6.3.9.1.2 A documentação citada no subitem anterior poderá ser entregue até a data constante 

no Cronograma de Atividades – Anexo I, das 8 horas às 14 horas (exceto sábado, domingo e 

feriado), pessoalmente ou por terceiro, na Comissão Permanente de Concursos e Vestibulares 

da Universidade Estadual de Roraima, ou enviada via SEDEX ou carta registrada com aviso 

de recebimento, para a Comissão Permanente de Concurso e Vestibulares, na Rua Sete de 

Setembro, nº. 231 – Bairro Canarinho, CEP 69306-530, Tel. (95) 2121-0931. Após esse 

período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que forem de 

interesse da Administração Pública.  

6.3.9.2 O fornecimento da cópia simples do CPF e do laudo médico (original ou cópia 

autenticada em cartório), por qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A 

Universidade Estadual de Roraima não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que 

impeça a chegada dessa documentação a seu destino. Somente serão aceitos os documentos 

postados impreterivelmente até 19/09/2017 e recebidos até 28/09/2017. 
 

[...] 

6.3.7.3 O candidato amparado pela Lei Estadual nº 167/97 que desejar isenção do pagamento 

da taxa de inscrição deverá entregar, pessoalmente ou por terceiro, na sala de atendimento 

https://cpc.uerr.edu.br/
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da Comissão Permanente de Concurso e Vestibular da UERR à Rua Sete de Setembro, 

nº. 231 – Bairro Canarinho, no período constante no Cronograma de Atividades – Anexo I 

(exceto sábados, domingos e feriados), das 8 horas às 14 horas (horário local), o 

requerimento de isenção, devidamente conferido e assinado, disponibilizado na internet, no 

endereço eletrônico https://cpc.uerr.edu.br/ - Link Concurso - Área do Concurso da 

CODESAIMA/2017, por meio da página de inscrição, bem como os documentos 

relacionados a seguir: 
a) declaração fornecida pelo banco de sangue, comprovando sua condição de doador regular 

há, no mínimo, seis meses da data de publicação do presente edital;  

b) documento de identidade.  

[...] 

8.11.4 Todos os recursos serão analisados, e as justificativas das alterações/anulações de 

gabarito serão divulgadas no endereço eletrônico https://cpc.uerr.edu.br/ - Link Concurso - 

Área do Concurso da CODESAIMA/2017, quando da divulgação do gabarito definitivo. Não 

serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.   
[...] 

 

3 - DA RETIFICAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

13.2.1.1 CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E 

MÉDIO 

[...] 

 

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: Ética, moral, princípios e valores.  Ética e democracia: 

exercício da cidadania.  Ética e função pública. Ética no setor público.  Código de Ética 

Profissional do Serviço Público (Decreto no 1.171/1994).  Lei n°. 8.429/1992: disposições 

gerais. Atos de improbidade administrativa.  

LEGISLAÇÃO: Constituição do Estado de Roraima. Lei  nº 6.693, de 3 de outubro de 1979, 

Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações da CODESAIMA-2017, Acordo Coletivo de 

Trabalho - 2015/2016. 

13.2.1.2 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL 

SUPERIOR  

CARGO 1: ADMINISTRADOR 

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO: Estado, governo e administração pública: 

conceitos, elementos, poderes, natureza, fins e princípios.  Direito administrativo: conceito, 

fontes e princípios. Ato administrativo. Conceito, requisitos, atributos, classificação e 

espécies. Invalidação, anulação e revogação.  Prescrição.  Agentes administrativos.  

Investidura e exercício da função pública.  Direitos e deveres dos funcionários públicos.  

Regimes jurídicos. Processo administrativo: conceito, princípios, fases e modalidades.  

Poderes da administração: vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar e regulamentar. 

Princípios básicos da administração. Responsabilidade civil da administração: evolução 

doutrinária e reparação do dano. Enriquecimento ilícito, uso e abuso de poder.  

Improbidade administrativa: sanções penais e civis — Lei nº 8.429/1992 e suas alterações.  

Serviços públicos: conceito, classificação, regulamentação, formas e competência de 

prestação. Organização administrativa: administração direta e indireta, centralizada e 

https://cpc.uerr.edu.br/
https://cpc.uerr.edu.br/
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descentralizada. Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista.  

Controle e responsabilização da administração. Controle administrativo. Controle judicial. 

Controle legislativo. Responsabilidade civil do Estado.  

[...] 

ADMINISTRAÇÃO GERAL E PÚBLICA: Evolução da administração. Principais 

abordagens da administração (clássica até contingencial). Evolução da administração pública 

no Brasil (após 1930). Reformas administrativas. A nova gestão pública.  Processo 

administrativo.  Funções de administração: planejamento, organização, direção e controle. 

Processo de planejamento. Planejamento estratégico: visão, missão e análise SWOT. Análise 

competitiva e estratégias genéricas.  Redes e alianças. Planejamento tático. Planejamento 

operacional. Administração por objetivos. Balanced scorecard. Processo decisório. 

Organização. Estrutura organizacional. Tipos de departamentalização: características, 

vantagens e desvantagens de cada tipo. Organização informal. Cultura organizacional. 

Direção. Motivação e liderança. Comunicação. Descentralização e delegação. Controle. 

Características. Tipos, vantagens e desvantagens. Sistema de medição de desempenho 

organizacional. Gestão de pessoas. Equilíbrio organizacional. Objetivos, desafios e 

características da gestão de pessoas. Recrutamento e seleção de pessoas. Objetivos e 

características. Principais tipos, características, vantagens e desvantagens. Principais técnicas 

de seleção de pessoas: características, vantagens e desvantagens. Análise e descrição de 

cargos. Capacitação de pessoas. Gestão de desempenho. Gestão da qualidade e modelo de 

excelência gerencial. Principais teóricos e suas contribuições para a gestão da qualidade. 

Ferramentas de gestão da qualidade. Modelo da fundação nacional da qualidade. Modelo da 

gestão publica. Gestão de projetos. Elaboração, análise e avaliação de projetos. Principais 

características dos modelos de gestão de projetos. Projetos e suas etapas. Gestão de processos. 

Conceitos da abordagem por processos. Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de 

processos. Processos e certificação ISO 9000:2000. Noções de estatística aplicada ao controle 

e à melhoria de processos. Legislação administrativa. Administração direta, indireta e 

fundacional. Atos administrativos. Requisição. Licitação pública. Modalidades, dispensa e 

inexigibilidade. Pregão. Contratos e compras. Convênios e termos similares.  

[...] 

 

CARGO 2: ADVOGADO 

DIREITO ADMINISTRATIVO: Conceito de administração pública sob os aspectos 

orgânico, formal e material. Conceito de direito administrativo. Fontes do direito 

administrativo: doutrina e jurisprudência na formação do direito administrativo. Lei formal. 

Regulamentos administrativos, estatutos e regimentos; instruções; princípios gerais; tratados 

internacionais; costume. Descentralização e desconcentração da atividade administrativa. 

Relação jurídico-administrativa. Personalidade de direito público. Conceito de pessoa 

administrativa. Teoria do órgão da pessoa jurídica: aplicação no campo do direito 

administrativo. Classificação dos órgãos e funções da administração pública. Competência 

administrativa: conceito e critérios de distribuição. Avocação e delegação de competência. 

Concentração e desconcentração de competência. Ausência de competência: agente de fato. 

Hierarquia. Poder hierárquico e suas manifestações. Administração Pública direta e indireta. 

Autarquias. Agências reguladoras e executivas. Fundações públicas. Empresa pública. 

Sociedade de economia mista. Entidades paraestatais, em geral. Fatos da administração 

pública: atos da administração pública e fatos administrativos. Formação do ato 
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administrativo: elementos; procedimento administrativo. Validade, eficácia e auto-

executoriedade do ato administrativo. Atos administrativos simples, complexos e compostos. 

Atos administrativos unilaterais, bilaterais e multilaterais. Atos administrativos gerais e 

individuais. Atos administrativos vinculados e discricionários. Mérito do ato administrativo, 

discricionariedade. Controle do ato administrativo. Ato administrativo inexistente. Atos 

administrativos nulos e anuláveis. Revogação, anulação e convalidação dos atos 

administrativos. Teoria das nulidades no direito administrativo. Vícios do ato administrativo. 

Teoria dos motivos determinantes. Processo Administrativo (Lei Federal nº 9.784/1999). 

Contrato administrativo: discussão sobre sua existência como categoria específica; conceito e 

caracteres jurídicos. Formação do contrato administrativo: elementos. Licitação: conceito, 

modalidades e procedimentos; dispensa e inexigibilidade de licitação. Execução do contrato 

administrativo: princípios; teorias do fato do príncipe e da imprevisão. Extinção do contrato 

administrativo: força maior e outras causas. Espécies de contratos administrativos. Convênios 

administrativos. Consórcios públicos (Lei Federal nº 11.107/2005). Terceiro setor. Parcerias 

público privadas (Lei Federal nº 11.079/2004). Poder de polícia: conceito; polícia judiciária e 

polícia administrativa; liberdades públicas e poder de polícia. Principais setores de atuação da 

polícia administrativa. Serviço público: conceito; caracteres jurídicos; classificação e 

garantias. Usuário do serviço público. Concessão de serviço público: natureza jurídica e 

conceito; regime jurídico financeiro. Extinção da concessão de serviço público; reversão dos 

bens. Permissão e autorização. Bens públicos: classificação e caracteres jurídicos. Natureza 

jurídica do domínio público. Domínio público hídrico: composição; regime jurídico das águas 

públicas. Domínio público aéreo. Domínio público terrestre: evolução do regime jurídico das 

terras públicas no Brasil: terras urbanas e rurais; terras devolutas. Vias públicas; cemitérios 

públicos; portos. Recursos minerais e potenciais de energia hidráulica: regime jurídico. 

Utilização dos bens públicos: autorização, permissão e concessão de uso; ocupação; 

aforamento; concessão de domínio pleno. Limitações administrativas: conceito. Zoneamento. 

Polícia edilícia. Zonas fortificadas e de fronteira. Florestas. Tombamento. Servidões 

administrativas. Requisição da propriedade privada. Ocupação temporária. Desapropriação 

por utilidade pública: conceito e fundamento jurídico; objeto da desapropriação e competência 

para desapropriar; procedimentos administrativo e judicial; indenização. Desapropriação por 

zona. Direito de extensão. Retrocessão. “Desapropriação indireta”. Desapropriação por 

interesse social: conceito, fundamento jurídico e espécies; função social do imóvel rural. 

Evolução do regime-jurídico no Brasil. Controle interno e externo da administração pública. 

Sistemas de controle jurisdicional da administração pública: contencioso administrativo e 

sistema da jurisdição una. Controle jurisdicional da administração pública no direito 

brasileiro. Responsabilidade patrimonial do Estado por atos da administração pública: 

evolução histórica e fundamentos jurídicos. Teorias subjetivas e objetivas da responsabilidade 

patrimonial do Estado. Responsabilidade patrimonial do Estado por atos da administração 

pública no direito brasileiro. Controle da atividade financeira do Estado: espécies e sistemas. 

Tribunal de Contas da União e suas atribuições. Entendimentos com caráter normativo 

exarado pela Corte de Contas. Agentes públicos: servidor público e funcionário público; 

natureza jurídica da relação de emprego público; preceitos constitucionais. Funcionário 

efetivo e vitalício: garantias; estágio probatório. Funcionário ocupante de cargo em comissão 

e função de confiança. Servidores públicos. Direitos, deveres e responsabilidades dos 

servidores públicos civis. Empregado Público. Improbidade administrativa. Formas de 

provimento e vacância dos cargos públicos. Exigência constitucional de concurso público 
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para investidura em cargo ou emprego público. Procedimento administrativo. Instância 

administrativa. Representação e reclamação administrativas. Pedido de reconsideração e 

recurso hierárquico próprio e impróprio. Prescrição administrativa. Setor energético e suas 

relações com a economia, o desenvolvimento social, a tecnologia e o meio ambiente. Lei 

Geral das Agências Reguladoras. Advocacia pública consultiva. Hipóteses de manifestação 

obrigatória. Aspectos de responsabilidade do parecerista pelas manifestações exaradas e do 

administrador público, quando age em acordo e quando age em desacordo com tais 

manifestações. Lei de Improbidade (Lei Federal nº 8.429/1992). Bens municipais: conceito e 

classificação. Administração. Uso. Aquisição e alienação. Os atos de improbidade 

Administrativa previstos no Estatuto da Cidade. Jurisprudência dominante dos Tribunais 

Superiores em Direito Administrativo. 

  

DIREITO CONSTITUCIONAL: Teoria do Poder Constituinte, origens e fundamentos. 

Classificações das normas constitucionais. Evolução constitucional do Brasil. Constituição: 

conceito e classificação. Normas constitucionais: classificação. Preâmbulo, normas 

constitucionais programáticas e princípios constitucionais. Disposições constitucionais 

transitórias. Hermenêutica constitucional. Poder constituinte. Controle de constitucionalidade: 

direito comparado. Sistema brasileiro. Evolução histórica. Normas constitucionais 

inconstitucionais. Declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto e declaração 

conforme a constituição. Inconstitucionalidade por omissão. Teoria do Controle da 

Constitucionalidade. O controle da Constitucionalidade no Brasil. Ação direta de 

inconstitucionalidade: origem, evolução e estado atual. Ação declaratória de 

constitucionalidade. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Constituição do 

Estado de Roraima. Da declaração de direitos: histórico; teoria jurídica e teoria política. 

Direitos e garantias individuais e coletivos. Princípio da legalidade e da reserva legal. 

Princípio da isonomia. Regime constitucional da propriedade. Princípio do devido processo 

legal, do contraditório e da ampla defesa. Habeas corpus, mandado de segurança, mandado de 

injunção e habeas data. Liberdades constitucionais. Jurisdição constitucional no direito 

brasileiro e no direito comparado. Direitos difusos coletivos e individuais homogêneos. 

Direitos sociais e sua efetivação. Princípios constitucionais do trabalho. Direito à 

Nacionalidade. Direitos Políticos. Estado federal: conceito e sistemas de repartição de 

competência, direito comparado, discriminação de competência na Constituição de 1988, 

Intervenção federal, Princípio da simetria constitucional. Estado Democrático de Direito: 

fundamentos constitucionais e doutrinários. Organização dos Poderes: mecanismos de freios e 

contrapesos. União: competência. Estado-membro; poder constituinte estadual: autonomia e 

limitações. Estado-membro: competência e autonomia. Administração pública: princípios 

constitucionais. Servidores públicos: princípios constitucionais. Poder Legislativo: 

organização; atribuições; processo legislativo. Poder Executivo: presidencialismo e 

parlamentarismo; ministro de Estado. Presidente da República: poder regulamentar; medidas 

provisórias. Crimes de responsabilidade do presidente da República e dos ministros de 

Estado. Conselho da República e Conselho de Defesa. Poder Legislativo: prerrogativas e 

vedações. Comissão Parlamentar de Inquérito. Processo Legislativo. Poder Judiciário: 

organização; estatuto constitucional da magistratura. Supremo Tribunal Federal: organização 

e competência. Súmula Vinculante. Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público. 

Superior Tribunal de Justiça: organização e competência. Justiça federal: organização e 

competência. Justiça do trabalho: organização e competência. Ministério Público: princípios 
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constitucionais. Advocacia Pública: representação judicial e extrajudicial das pessoas 

jurídicas de direito público; consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo; 

organização e funcionamento. Limitações constitucionais do poder de tributar. Ordem 

econômica e ordem financeira. Intervenção do Estado no domínio econômico. Direitos e 

interesses das populações indígenas. Interesses difusos e coletivos. Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. O Controle Externo: Competência dos Tribunais de Contas. O 

Controle Popular. Teoria dos Direitos Fundamentais. Jurisprudência dominante dos Tribunais 

Superiores em matéria constitucional. 

[...] 

 

 DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

Código de Processo Civil - Lei Federal n° 13.105/2015 e legislação especial. Princípios gerais 

do processo civil. Fontes. Lei processual civil. Eficácia. Aplicação. Interpretação. Direito 

Processual Intertemporal. Critérios. Jurisdição. Conceito. Característica. Natureza jurídica. 

Princípios. Limites. Competência. Critérios determinadores. Competência originária dos 

Tribunais Superiores. Competência absoluta e relativa. Modificações. Meios de declaração de 

incompetência. Conflitos de competência e de atribuições. Direito de ação. Elementos. 

Condições. Classificação e critérios identificadores. Concurso e cumulação de ações. Conexão 

e continência. Processo: Noções gerais. Relação Jurídica Processual. Pressupostos 

Processuais. Processo e procedimento. Espécies de processos e de procedimentos. Objeto do 

processo. Mérito. Questão principal, questões preliminares e prejudiciais. Sujeitos 

Processuais. Juiz. Mediadores e Conciliadores. Princípios. Poderes. Deveres. 

Responsabilidades. Impedimentos e Suspeição. Organização judiciária federal e estadual. 

Sujeitos Processuais. Partes e Procuradores. Capacidade e Legitimação. Representação e 

Substituição Processual. Litisconsórcio. Da Intervenção de Terceiros. Da Assistência. Da 

Denunciação da Lide. Do Chamamento ao Processo. Do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica. Do Amicus Curiae. Advogado. Ministério Público. Auxiliares da 

Justiça. A Advocacia Pública. Prerrogativas da Fazenda Pública em juízo. Fatos e atos 

processuais. Forma. Tempo. Lugar. Prazos. Comunicações. Nulidades. Procedimento comum. 

Aspectos Gerais. Fases. Petição inicial. Requisitos. Indeferimento da petição inicial e 

improcedência liminar do pedido. Resposta do réu. Impulso processual. Prazos e preclusão. 

Prescrição. Inércia processual: contumácia e revelia. Formação, suspensão e extinção do 

processo. Contestação. Reconvenção. Das Providências preliminares e do Saneamento. 

Julgamento conforme o estado do processo. Provas. Audiências. Conciliação e Mediação. 

Instrução e julgamento. Distribuição do ônus da prova. Fatos que independem de prova. 

Depoimento pessoal. Confissão. Prova documental. Exibição de documentos ou coisas. Prova 

testemunhal. Prova pericial. Inspeção judicial. Exame e valoração da prova. Produção 

Antecipada de Provas. Da Tutela Provisória: Tutelas de Urgência e de Evidência. 

Fungibilidade. Princípios Gerais. Protesto, notificação e interpelação. Arresto. Sequestro. 

Caução. Busca e Apreensão. Exibição. Justificação. Sentença. Conceito. Classificações. 

Requisitos. Efeitos. Publicação, intimação, correção e integração da sentença. Do 

cumprimento da Sentença. Coisa julgada. Conceito. Espécies. Limites. Remessa Necessária. 

Meios de impugnação à sentença. Ação rescisória. Recursos. Disposições Gerais. Apelação. 

Agravos. Embargos de Declaração. Embargos de Divergência. Recurso Ordinário. Recurso 

Especial. Recurso Extraordinário. Recursos nos Tribunais Superiores. Reclamação e 

correição. Repercussão geral. Súmula vinculante. Recursos repetitivos. Liquidação de 
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Sentença. Espécies. Procedimento. Cumprimento da sentença. Procedimento. Impugnação. 

Processo de Execução. Princípios gerais. Espécies. Execução contra a Fazenda Pública. 

Regime de Precatórios. Requisições de Pequeno Valor. Execução de obrigação de fazer e de 

não fazer. Execução por quantia certa. Embargos de Terceiros. Exceção de pré-executividade. 

Remição. Suspensão e extinção do processo de execução. Ação Popular. Ação Civil Pública. 

Aspectos processuais. Mandado de Segurança. Mandado de Injunção. Mandado de Segurança 

Coletivo. Habeas Data. O Processo Civil nos sistemas de controle da constitucionalidade. 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação Declaratória de Constitucionalidade. Medida 

Cautelar. Declaração incidental de inconstitucionalidade. Ações Civis Constitucionais. 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Ação de Improbidade Administrativa. Jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores em 

matéria de Processo Civil aplicáveis ao novo código de Processual Civil e demais 

procedimentos previstos em legislação processual específica. 

[...] 

 

CARGO 4: CONTADOR 

[...] 

CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL: Lei Federal nº. 4.320/1964 e suas alterações 

(estabelece normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 

balanço da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal). Conceito, objeto, 

objetivo, campo de atuação da contabilidade governamental. Sistemas de contas. Variações 

patrimoniais: variações ativas e passivas orçamentárias e extra-orçamentárias. Plano de contas 

único do Governo Federal: conceito, estrutura básica, ativo, passivo, despesa, receita, 

resultado diminutivo, resultado aumentativo, estrutura das contas, partes integrantes, 

características das contas, contas de controle, previsão e execução da receita, fixação e 

execução da despesa, restos a pagar e contas com função precípua de controle (contratos, 

cauções, convênios e instrumentos similares). Balancete: características, conteúdo e forma. 

Demonstrações contábeis: balanço orçamentário e balanço financeiro. Balanço patrimonial e 

demonstração das variações patrimoniais. Orçamento público. Elaboração, acompanhamento 

e fiscalização. Créditos adicionais, especiais, extraordinários, ilimitados e suplementares. 

Plano Plurianual. Projeto de Lei Orçamentária Anual: elaboração, acompanhamento e 

aprovação. Princípios orçamentários. Diretrizes orçamentárias. Processo orçamentário. 

Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público. Normas legais aplicáveis. FIPLAN. 

Receita pública: categorias, fontes, estágios. Dívida ativa. Despesa pública: categorias, 

estágios. Suprimento de fundos. Restos a pagar. Despesas de exercícios anteriores. Conta 

única do Tesouro. Tomadas e prestações de contas. Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade na Gestão Fiscal).  

[...] 

 

CARGO 5: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

[...] 

LEGISLAÇÃO: Lei nº 9.605/1998 e alterações. Decreto nº 6.514/2008 (Lei dos Crimes 

Ambientais). Lei nº 12.651/2012. Lei nº 9.795/1999 e Decreto nº 4.281/2002 (Educação 

Ambiental). Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). Lei nº 11.105/2005 

(organismos geneticamente modificados). Lei nº 7.802/1989 e alterações (Lei de 

Agrotóxicos). Lei nº 9.433/1997 e alterações (Política Nacional de Recursos Hídricos). Lei nº 
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6.938/1981 e alterações (Política Nacional do Meio Ambiente). Lei nº 9.985/2000 e alterações 

(Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza).  

[...] 

 

CARGO 6: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

ADMINISTRAÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICADA. Constituição da Federal de 1988. 

Consolidação das leis do trabalho (CLT). Decreto-Lei nº 5.452/1943 e Lei nº 6.514/1977. 

Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho - Portaria nº 3.214/1978. Lei nº 

8.213/1991. Ministério do Trabalho e unidades descentralizadas. Decreto nº 7.410/1985 e 

Decreto nº 92.530/1986. Decretos, leis, portarias e legislação trabalhista específica. Normas 

da ABNT. Ética profissional. Política de saúde e segurança nas empresas. Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). Saúde e segurança no trabalho. Saúde e segurança. 

Conceitos. Órgãos e campanhas de segurança. Seguro de acidentes do  trabalho. Perícia 

judicial. Acidente de trabalho. Conceitos, causas e consequências. Comunicação, registro e 

análise de acidentes. Cadastro, custos e estatísticas de acidentes. Inspeção de segurança. 

Espaços confinados. Higiene no trabalho. Conceito e aplicação. Riscos ambientais. Físicos, 

químicos e biológicos. Avaliação e controle de agentes ambientais. Aerodispersoides. Limites 

de tolerância. Insalubridade. Periculosidade. Técnicas de uso de equipamentos de medição. 

Noções de ventilação industrial. Tipos. Finalidades. Ventilação e poluentes. Qualidade de ar 

interior. Medicina do trabalho. Doenças ocupacionais. Doenças do trabalho e doenças 

profissionais. Agentes causadores e prevenção de doenças. Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional (PCMSO). Noções de doenças transmissíveis. Toxicologia e 

epidemiologia. Primeiros socorros. Noções de biossegurança. Equipamentos de proteção. 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). 

Direitos e deveres dos empregadores e dos empregados. Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA). Objetivos e atribuições. Constituição, treinamento e funcionamento. 

Processo eleitoral e dimensionamento. Mapeamento de riscos ambientais. NR-5. Serviço 

Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT). 

Dimensionamento e atribuições. Funcionamento do SESMT nas empresas. NR-4. Ergonomia. 

Conceito e classificação. Aplicabilidade da ergonomia. Influência da ergonomia na 

iluminação, nas cores, no clima e no ambiente de trabalho. Espaços de trabalho. Sistemas de 

controle. Atividades musculares. Ergonomia e prevenção de acidentes. Transporte, 

armazenamento, movimentação e manuseio de materiais. NR-17. Meio ambiente e 

saneamento. Conceitos de meio ambiente e saneamento do meio. Preservação do meio 

ambiente e degradação ambiental. Resíduos industriais. Tecnologia de prevenção no combate 

a sinistros. Propriedades físico-químicas do fogo. Classificação e causas de incêndios. 

Métodos de extinção. Equipamentos de detecção e combate a incêndios. Agentes e aparelhos 

extintores. Brigadas de incêndios e planos de emergência. NR-23. Noções de psicologia do 

trabalho. Comportamentos. Necessidades básicas. Relacionamento humano. Prevenção e 

controle de perdas. Conceitos gerais. Estudo e análises de riscos. Técnicas de análise. 

Programa de prevenção e controle de perdas em empresas. Controle de acidentes com danos à 

propriedade. Elementos básicos para um programa de segurança. Sistema de registro e 

investigação de acidentes. Controle e identificação das causas dos acidentes. 

Responsabilidade civil e criminal. Controle de perdas e perícias trabalhistas. Prevenção e 

controle de riscos em máquinas, equipamentos e instalações. Movimentação de materiais. 

Máquinas e equipamentos. Segurança em instalações e serviços em eletricidade. Gestão de 
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segurança e saúde do trabalho. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). BS-

8800 (gerenciamento de segurança e saúde ocupacional). OHSAS 18.001 (serviços de 

avaliação de saúde e segurança ocupacional). Convenções da OIT: nº 148 (meio ambiente de 

trabalho); nº 155 (segurança e saúde dos trabalhadores); nº 161 (serviços de saúde no 

trabalho); nº 170 (segurança na utilização de produtos químicos). 

 

CARGO 7: ENGENHEIRO MECANICO  

MECÂNICA DOS SÓLIDOS. Estática e dinâmica dos corpos rígidos. Dinâmica das 

máquinas: Mecanismos. Mecânica dos materiais. Mecânica dos fluidos. Hidrostática. 

Hidrodinâmica. Termociências. Termodinâmica. Transferência de calor. Materiais e processos  

de fabricação. Materiais de construção mecânica. Metrologia. Instrumentação. Processos de 

fabricação. Sistemas mecânicos. Metodologia de projeto e dimensionamento de componentes 

de máquinas, fator de segurança e confiabilidade. Funcionamento e dimensionamento dos 

principais elementos de máquinas: engrenagens, eixos e árvores, mancais de escorregamento e 

de rolamento, junções parafusadas, rebitadas e soldadas, molas mecânicas, freios e 

embreagens, transmissões por cabos, correias e correntes. Operação e projeto de máquinas de 

elevação e transporte: elevadores, monta-cargas, plataformas, escadas e esteiras rolantes, 

equipamentos específicos para portadores de necessidades especiais. Sistemas 

fluidomecânicos. Máquinas de fluxo. Sistemas hidráulicos e pneumáticos. Sistemas 

termomecânicos. Turbinas a vapor: elementos construtivos, classificação, tipos e 

características, ciclos de funcionamento, equações fundamentais, perdas, potências e 

rendimentos. Motores de combustão interna. Compressores. Sistemas de refrigeração. 

Ventilação e ar-condicionado. Manutenção. Conceitos básicos da manutenção; gestão 

estratégica da manutenção; terotecnologia. Tipos de manutenção: corretiva, preventiva, 

preditiva, detectiva. Engenharia de manutenção; formas de organização dos serviços de 

manutenção nas empresas; controle da manutenção; manutenibilidade e disponibilidade.  

RCM (manutenção centrada na confiabilidade): confiabilidade, conceitos de função, falha, 

falha funcional e modo de falha, a curva da banheira, FMEA (análise de modos de falhas), 

RCFA (análise das causas raízes de falha). Métodos de manutenção: o programa 5S, TPM 

(manutenção produtiva total), polivalência ou multiespecialização. Qualidade total na 

manutenção: conceitos, critérios de desempenho, Normas ISO série 9000. Eletrotécnica: 

princípios de funcionamento de geradores e motores elétricos; quadros de comando, controle 

e proteção. Segurança do trabalho. Engenharia de segurança do trabalho: higiene do trabalho, 

doenças profissionais e doenças do trabalho, avaliação e controle de riscos profissionais, 

prevenção e controle de riscos em máquinas, equipamentos e instalações. Prevenção e 

proteção à saúde e segurança ocupacional e do meio ambiente: proteção ao meio ambiente, 

proteção contra incêndio e explosões, legislação e normas técnicas - NR's , ergonomia. 

 

[...] 

 

CARGO 9: MÉDICO VETERINÁRIO  

[...] 

CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA DE GRANDES ANIMAIS: Cólica em equinos. 

Claudicações e ortopedia em equinos. Afecções cirúrgicas do sistema reprodutor de 

equinos. Afecções cirúrgicas do sistema locomotor de bovinos. Afecções cirúrgicas do 

sistema digestório de bovinos. Afecções cirúrgicas do sistema reprodutor de bovinos. 
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[...] 

 

SANIDADE E DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS ANIMAIS E ZOONÓTICAS: 

Métodos presuntivos de diagnóstico de doenças infecciosas em animais. Técnicas de 

diagnóstico baseadas em métodos microbiológicos convencionais como isolamento, 

identificação fenotípica e tipagem de bactérias, vírus, fungos e parasitas patogênicos para 

animais terrestres, aquáticos e patógenos transmitidos por alimentos. Testes sorológicos para 

o diagnóstico de doenças infecciosas de animais terrestres (IDGA, ELISA, soroaglutinação 

etc). Testes moleculares para o diagnóstico de doenças infecciosas de animais terrestres, 

aquáticos e patógenos transmitidos por alimentos (PCR, RT-PCR, PCR em tempo real, 

PCR+RFLP, PCR+Sequenciamento+ Análise filogenética etc.). Métodos de genotipagem e 

epidemiologia molecular de microrganismos patogênicos para animais terrestres, aquáticos e 

transmitidos por alimentos (RAPD, ERIC-PCR, REP-PCR, PFGE, sequenciamento+análise 

filogenética, MLST, proteômica sequenciamento de genomas completos com sequenciador de 

nova geração-NGS etc.). Desenvolvimento, padronização e otimização de métodos 

convencionais, sorológicos e moleculares para o diagnóstico de doenças emergentes e 

endêmicas para a medicina veterinária no país. Métodos de diagnóstico recomendados pela 

Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) para animais aquáticos e terrestres. Saúde 

Pública com ênfase em Zoonoses e Controle Populacional de Cães e Gatos. Conceito e 

classificação das zoonoses. Modelos epidemiológicos das principais zoonoses: Dengue. 

Doença de Chagas. Esquistossomose. Esporotricose. Febre Maculosa. Leishmaniose 

Tegumentar Americana. Leishmaniose Visceral Canina. Leptospiroses. Raiva. Doenças 

emergentes e reemergentes. Sistema de informação e vigilância epidemiológica das principais 

zoonoses. Controle populacional de cães e gatos e guarda responsável. Controle populacional 

de cães e gatos e guarda responsável. Manejo de animais peçonhentos e sinantrópicos. 

[...] 

 

13.2.1.3 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO  

CARGO 13: AGENTE ADMINISTRATIVO 

LEGISLAÇÃO: Direito Constitucional – Artigo 1º ao artigo 5º, artigo 37 e artigos 196 a 

199, todos da Constituição Federal. Direito Administrativo. Ato administrativo: conceito, 

requisitos, atributos, classificação, espécies e invalidação. Anulação e revogação. Prescrição. 

Controle da administração pública: controle administrativo; controle legislativo, controle 

judiciário. Agentes Administrativos: investidura e exercício da função pública. Direitos e 

deveres dos funcionários públicos. Poderes da Administração: vinculado, discricionário, 

hierárquico, disciplinar e regulamentar. Poder de polícia: conceito, finalidade e condições de 

validade. Princípios básicos da administração. Organização administrativa: noções gerais, 

administração direta e indireta, centralizada e descentralizada. Autarquias, fundações, 

empresas públicas e sociedades de economia mista. 

[...] 

 

CARGO 14: AGENTE DE INSPEÇÃO  

LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 6437 de 20/08/1977, que configura infrações à Legislação 

Sanitária Federal e estabelece as sanções respectivas. Lei Federal nº 5991/73. Biossegurança: 

Lei Federal nº 11.105 de 24 de março de 2005. Conhecimento sobre Esterilização e 

desinfecção por agentes físicos e químicos; Vigilância sanitária, Vigilância epidemiologia; 
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Vigilância ambiental. Doenças relacionadas ao consumo de alimentos e Zoonoses. Doenças 

relacionadas ao consumo de alimentos: leite e derivados, carnes em geral; Legislação sobre 

segurança alimentar: Portarias do Ministério da Agricultura nº 46/1996 e nº 368/1993; 

Portaria do Ministério da Saúde nº 326/1993; Resoluções ANVISA nº 275/2002, nº 267/2003 

e nº 216/2004. Decreto n° 8.205/2014. Norma Regulamentadora 36. 

 

[...] 

CARGO 17: OPERADOR DE SALA DE MÁQUINAS 

[...] 

LEGISLAÇÃO E NORMATIZAÇÃO: Normas Regulamentadoras NR11, NR12, NR 13 

e NR 36. Caldeiras e Vasos de Pressão, Classificação das Caldeiras, Componentes da 

Caldeira e os dispositivos de segurança, Tipos de Caldeiras e suas diferenças. Riscos a saúde, 

de acidentes, meios de prevenção e a instalação e montagem. Lei n° 6.514 – 22/12/1977; NBR 

13598- Vasos de Pressão para Refrigeração – ABNT-1996;  

[...] 

 

CARGO 19: TÉCNICO EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA 

ELÉTRÔNICA E NORMAS: Corrente elétrica - Tensão elétrica - Leis de Ohm - Potência 

Elétrica. Efeito Joule. Circuitos em Corrente Contínua. Associação de Resistências. 

Introdução ao magnetismo. Introdução ao eletromagnetismo. Corrente Alternada. Potência em 

Corrente Alternada. Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade NR 10 e Portaria 

TEM GM 598 de 07 de Dezembro 2004 e suas alterações. Conhecimento da utilização dos 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI e dos Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC. 

NORMAS TÉCNICAS – ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Normas da ABNT. 

CIRCUITOS TRIFÁSICOS: Ligação Triângulo, Ligação Estrela. Noções de leitura e 

interpretação de projetos de redes de distribuição/iluminação pública - Noções de Medições 

elétricas. Megôhmetro, voltímetro, amperímetro, fasímetro, amperímetro alicate, terrômetro. 

Noções de construção de redes e linha de distribuição - Instalação e manutenção de 

iluminação pública (compreende serviços de instalação e troca de lâmpadas; instalação e troca 

de luminárias; instalação e troca de reatores; instalação, lançamento e tensionamento de cabos 

etc.).  

[...] 

 

13.2.1.5 CONHECIMENTOS BÁSICOS E ESPECÍFICOS PARA TODOS OS CARGOS DE 

NÍVEL ALFABETIZADO 

[...] 

 

 

Boa Vista-RR, 08 de agosto de 2017. 

 

 

 

MÁRCIO GLAYTON ARAÚJO GRANJEIRO 

Diretor Presidente da CODESAIMA 

 


