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RETIFICAÇÃO - EDITAL Nº 06/2022 

 

 A Coordenação do Concurso, no uso de suas atribuições e considerando o poder 

dever da Administração em rever de ofício os próprios atos, com a finalidade de 

preservar a lisura do concurso, torna pública a RETIFICAÇÃO PARCIAL do Edital nº 

06/2022, que rege o Provimento de Cargos Técnico-Administrativos em Educação. 

Onde se lê: 

ANEXO 2 – DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS CARGOS 

 
 
 
 

Fonoaudiológo 

Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e 
procedimentos específicos de fonoaudiologia; tratar de pacientes; efetuar avaliação e 
diagnóstico fonoaudiológico; orientar pacientes e familiares; desenvolver programas de 
prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. Requisito: Nível Superior completo em Fonoaudiologia realizado 
em instituição reconhecida pelo MEC e registro no conselho competente. 

 

ANEXO 3 - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

FONOAUDIÓLOGO 
1. Legislação aplicada à Fonoaudiologia (Código de Ética Profissional do Fonoaudiólogo; 
legislação e normas  aplicadas à saúde auditiva e vocal; legislação em saúde do trabalhador).; 2. 
Classificação internacional de  funcionalidade, incapacidade e saúde.; 3. Interface entre 
bioética e saúde do trabalhador.; 4. Princípios da saúde do trabalhador.; 5. Bioestatística em 
saúde do trabalhador.; 6. Ergonomia (princípios de ergonomia e biomecânica; antropometria e 
planejamento do posto de trabalho, análise ergonômica de atividades; prevenção da 
sobrecarga; prevenção de distúrbios relacionados ao trabalho); 7. Biossegurança.; 8. Princípios 
da Fonoaudiologia do Trabalho (definição; processos organizacionais básicos).; 9. Diagnóstico 
preliminar das condições de saúde vocal e auditiva.; 10. Estratégias de promoção de saúde vocal 
e auditiva no trabalho.; 11. Elaboração de programas de prevenção e promoção de saúde vocal 
e auditiva no trabalho.; 12. Ação do Fonoaudiólogo em equipes multiprofissionais de saúde e 
segurança do trabalho.; 13. Perícias em Fonoaudiologia.; 14. Projetos e ações intersetoriais para 
a inclusão e melhoria da qualidade de vida no  trabalho das pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida. 
 

ENGENHEIRO - ELÉTRICA 
1. Circuitos Elétricos: Conceitos básicos; unidades; leis fundamentais; resistência; fontes ideais 
independentes e dependentes em redes RLC; técnicas de análise de circuitos em corrente 
contínua; indutância e capacitância; circuitos de corrente alternada: regime permanente 
senoidal, potência, ressonância; circuitos trifásicos; circuitos acoplados magneticamente; 
transformador linear, ideal e real. 2. Materiais elétricos: materiais isolantes, condutores e 
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magnéticos, e suas propriedades. Luminotécnica residencial e industrial: grandezas 
fundamentais; rendimento luminoso; tipos e características de lâmpadas; tipos e características 
de luminárias; tipos de iluminação; curvas luminotécnicas; iluminação interna e externa; 
métodos de cálculo de iluminação; projeto luminotécnico. 3. Normas técnicas para instalações 
elétricas de baixa e média tensão: NBR 5410; NBR 5444; NBR 5419; NBR 10898; NBR 9441; NBR 
5413; NBR 14039; NBR 13534; NBR 13570; NBR 7094; NR 10. 4. Conhecimento em projetos 
elétricos: plantas; detalhes de montagem; prumadas; diagramas unifilares e/ou trifilares; 
quadros de carga; memorial descritivo; especificação de dispositivos e componentes. 5. 
Instalações elétricas de baixa e média tensão: características gerais das instalações elétricas; 
redes elétricas; aterramento; proteção contra descargas atmosféricas; proteção contra choques 
elétricos; proteção contra sobrecorrentes; circuitos constituídos por motores elétricos; 
proteção contra sobretensão; dimensionamento de condutores elétricos; determinação e 
aplicação das correntes de curto-circuito nas instalações elétricas. 6. Entrada de energia das 
instalações elétricas: elementos componentes da entrada de energia em baixa e média tensão; 
instalações embutidas, aparentes, aéreas e subterrâneas em entradas de energia. 7. Instalação 
e proteção de motores elétricos: especificação de motores; chaves, proteção e comando de 
motores. 8. Projeto de subestação de consumidor: partes componentes de uma subestação de 
consumidor; tipos de subestação; dimensionamento físico das subestações; projeto de 
especificação de transformador; estação de geração para emergência; ligações a terra. 9. 
Transformadores: tipos; ensaios; circuitos elétricos equivalentes; regulação e rendimento; 
paralelismo de transformadores; transformador de corrente e de potencial; autotransformador. 
10. Máquinas síncronas: campo girante; geradores síncronos; motores síncronos; máquinas de 
polos lisos e de polos salientes; ensaios; circuitos elétricos equivalentes; controle da energia 
ativa e reativa; triângulo de Potier; diagrama de capabilidade; tipos de excitação; métodos de 
partida e de controle de velocidade; sincronismo; compensador síncrono; refrigeração. 11. 
Motores de indução: motores de indução trifásicos, motores bifásicos e monofásicos; noções 
de componentes simétricas ensaios; circuito elétrico equivalente; potência e torque; métodos 
de partida e de controle de velocidade. 12. Máquinas de corrente contínua: máquinas 
elementares; máquinas reais; tensão gerada e torque; tipos de excitação; fluxo de potência e 
perdas; geradores de corrente contínua; motores de corrente contínua, métodos de partida e 
de controle de velocidade. 13. Máquinas Especiais: motor universal; motor de passos ou passo 
a passo; tacogerador de corrente alternada; motor de distorção de fluxo ou com bobina de 
arraste ou com bobina de sombra ou motor de indução de pólo ranhurado. 

 

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 

1. Noções de administração: conceitos básicos; tipos de organização; estruturas 

organizacionais; organogramas e fluxogramas; funções administrativas: planejamento, 

organização, direção e controle; noções de administração financeira; qualidade no 

atendimento: comunicação e formas de atendimento; noções de gestão de pessoas: 

avaliação de desempenho, cultura organizacional, liderança, motivação e comunicação; 

administração de material: classificação de materiais, especificação, estoques, pedidos, 

compra, cadastro, almoxarifado e inventários. 2. Noções de arquivo: Fundamentos da 

Arquivologia: Conceituação e caracterização dos arquivos e dos documentos de arquivo 

(características, gênero, espécie, tipo, natureza do assunto). Natureza da entidade 

produtora. Princípios arquivísticos. Teoria das três idades; Gestão de documentos: 

conceituação, objetivos, fases e níveis de aplicação, classificação, avaliação. Código de 
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classificação. Tabela de temporalidade e destinação de documentos e eliminação; 

Arquivos permanentes: conceituação, objetivos, rotinas e procedimentos; Legislação 

arquivística: legislação, diretrizes e orientações arquivísticas provenientes do Conselho 

Nacional de Arquivos. 3. Documentos: Redação de documentos oficiais de acordo com 

o Manual de Redação da Presidência da República; conceituação: ata, atestado, 

certidão, circular, comunicado, convite, convocação, edital, memorando, ofício, ordem 

de serviço, portaria, requerimento. 4. Noções de Licitação: Lei N.º 8.666/1993 e Lei N.º 

10.520/2002. 5. Noções de Direito Constitucional: Os poderes do Estado e as respectivas 

funções; hierarquia das normas; princípios fundamentais da Constituição Federal/88; 

direitos e garantias fundamentais; ordem social: base e objetivos da ordem social; 

seguridade social; educação, cultura e desporto; ciência e tecnologia; comunicação 

social; meio ambiente; família, criança, adolescente e idoso; organização político-

administrativa do Estado. 6. Política de atendimento à criança e ao adolescente. 7. 

Níveis da administração 

 

TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

1. Sistemas Operacionais: Linux: Distro Debian e derivados; instalação de programas; 

serviços. 2. Construção de algoritmos e estrutura de dados: programação estruturada; 

programação orientada a objetos; estrutura de dados (vetor, matriz, listas, pilhas, filas, 

árvores); algoritmos básicos de pesquisa e ordenação (pesquisa sequencial e binária; 

árvore binária de busca; busca em cadeia de caracteres); organização de arquivos 

(organização física; métodos de acesso e pesquisa); noções de design Pattern; noções 

de SOA/SOAP. 3. Sistema de Gerenciamento de Conteúdo (CMS): Joomla; Wordpress. 4. 

Linguagem de Programação: ShellScript (Bash); Delphi; Linguagem de Marcação HTML / 

XHTML / XML / XSLT; Estilo CSS; JavaScript / Ájax; PHP; Framework Symfony; Doctrine; 

FOS; KNP; Sonata; Python; Framework Django; Versionamento de Código com Git / 

Gitlab. 5. Modelagem: UML 2.0 (diagrama de classes e diagrama de casos de uso); 

modelagem de dados. 6. Banco de Dados: linguagem SQL; SGBD MySQL; SGBD SQL 

Server; PostgreSQL; Store Procedure. 7. Tecnologias de Switching: STP, RSTP, VLAN, 

802.1q, 802.1x, DHCP, DNS, redes sem fio, NAT/PAT Telecomunicações: telefonia, voz 

sobre IP, telefonia IP, SIP, RTP/RTCP; 8. Protocolos de roteamento: protocolos de 

redundância para tolerância a falhas de default Gateway; ilha de protocolos TCP/IP; 

endereçamento IP, sub-rede, VLSM, sumarização de rotas, MPLS; tecnologias de 

Switching: STP, RSTP, VLAN, 802.1q, 802.1x, DHCP, DNS, redes sem fio, NAT/PAT. 

servidores. 9. Microsoft Windows Server 2008/2012 (todas as versões): Active Directory, 

DNS, DHCP, IIS. Linux: administração de contas, sistemas de arquivos, instalação e 

gerenciamento de pacotes; comandos (manipulação de arquivos, diretórios, etc.) 

permissões, diretórios, impressão. 10. Virtualização e Clusterização de servidores: 

balanceamento de carga e alta disponibilidade, soluções de armazenamento SAN, NAS 

e DAS. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

CLASSE C, D e E 

INFORMÁTICA 

1.Conceitos e Aplicações. 
1.1.Informática e Computador.  
1.2.Hardware e Software. 
1.3.Tipos de computador. 
1.4.Sistema Operacional. 
1.5.Dispositivos de armazenamento e dispositivos periféricos. 
1.6.Bit, byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, Terabyte. 
1.7.Internet, Intranet e Extranet. 
1.8.Redes de computadores (benefícios, classificação baseada na abrangência 
geográfica, hardware de rede, aplicações de rede comerciais). 
1.9.Vírus, worms, Cavalo de Troia e outras pragas virtuais. Cuidados e aplicativos para 
segurança (antivírus, firewall). 
2.Sistema Operacional: recursos disponíveis no Microsoft Windows 7; 
3.Editor de texto: recursos disponíveis no Microsoft Word 2013 
4.Planilha eletrônica: recursos disponíveis no Microsoft Excel 2013 
5.Gerador de Apresentações: recursos disponíveis no Microsoft PowerPoint 2013 
6.Internet 
6.1.Programas de navegação (navegadores): Internet Explorer v.11, da Microsoft; 
Firefox v.53, da Mozilla; Chrome v.58, da Google. 
6.2.Navegação, impressão, busca e pesquisa. 
6.3.URL, links, homepage, sites. 
6.4.Correio Eletrônico (e-mail): Vantagens sobre outros serviços de comunicação fora 
da Internet. Uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de 
arquivos, diferentes campos de destinatários. Responder e encaminhar mensagens de 
correio eletrônico. 
 

CLASSE C 
LEGISLAÇÃO 
1. Constituição Federal de 1988 e alterações: Título I (Dos Princípios Fundamentais); 

Título II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais) - Capítulo I (Dos Direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos), Capítulo II (Dos Direitos Sociais), Capítulo III (Da Nacionalidade), 

Capítulo IV (Dos Direitos Políticos) e Capítulo V (Dos Partidos Políticos); e Título III – 

Capítulo VII (Da Administração Pública) – Seção I (Disposições Gerais) e Seção II (Dos 

Servidores Públicos). 2. Lei nº 8.112/1990 e alterações (Dispõe sobre o regime jurídico 

dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas 

federais): Título I (Das Disposições Preliminares); Título II (Do Provimento, Vacância, 

Remoção, Redistribuição e Substituição); Título III (Dos Direitos e Vantagens); e Título IV 

(Do Regime Disciplinar). 3. Decreto nº 1.171/1994 e alterações (Aprova o Código de Ética 
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Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal). 4. Lei nº 11.091/2005 

e alterações (Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas 

ao Ministério da Educação). 5. Lei nº 11.892/2008 e alterações (Institui a Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e cria os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia). 6. Lei nº 9.394/1996 e alterações (Estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional). 7. Lei nº 14.172, de 10 de junho de 2021 e 

alterações (Dispõe sobre a garantia de acesso à internet, com fins educacionais, a alunos 

e a professores da educação básica pública). 8. Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 

(Estabelece normas para as eleições) – Das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em 

Campanhas Eleitorais (artigos 73 a 78). 

CLASSE D 
LEGISLAÇÃO 
1. Constituição Federal de 1988 e alterações: Título I (Dos Princípios Fundamentais); 

Título II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais) - Capítulo I (Dos Direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos), Capítulo II (Dos Direitos Sociais), Capítulo III (Da Nacionalidade), 

Capítulo IV (Dos Direitos Políticos) e Capítulo V (Dos Partidos Políticos); e Título III – 

Capítulo VII (Da Administração Pública) – Seção I (Disposições Gerais) e Seção II (Dos 

Servidores Públicos). 2. Lei nº 8.112/1990 e alterações (Dispõe sobre o regime jurídico 

dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas 

federais). 3. Decreto nº 1.171/1994 e alterações (Aprova o Código de Ética Profissional 

do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal). 4. Lei nº 11.091/2005 e alterações 

(Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 

em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da 

Educação). 5. Decreto nº 5.824/2006 e alterações (Estabelece os procedimentos para a 

concessão do Incentivo à Qualificação e para a efetivação do enquadramento por nível 

de capacitação dos servidores integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação, instituído pela Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 2005). 

6. Lei nº 11.892/2008 e alterações (Institui a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia). 

7. Lei nº 9.394/1996 e alterações (Estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional). 8. Lei nº 8.429/1992 e alterações (Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 

agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 

emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional). 9. Lei nº 

9.784/1999 e alterações (Regula o processo administrativo no âmbito da Administração 

Pública Federal). 10. Lei nº 13.146/2015 e alterações (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). 11. Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). 12. Decreto nº 

7.724/2012 (Regulamenta a Lei no 12.527/2011, que dispõe sobre o acesso a 

informações). 13. Lei nº 14.172, de 10 de junho de 2021 e alterações (Dispõe sobre a 

garantia de acesso à internet, com fins educacionais, a alunos e a professores da 
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educação básica pública). 14. Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Estabelece 

normas para as eleições) – Das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Campanhas 

Eleitorais (artigos 73 a 78). 15. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais - LGPD). 

CLASSE E 
LEGISLAÇÃO 
1. Constituição Federal de 1988 e alterações: Título I (Dos Princípios Fundamentais); 

Título II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais) - Capítulo I (Dos Direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos), Capítulo II (Dos Direitos Sociais), Capítulo III (Da Nacionalidade), 

Capítulo IV (Dos Direitos Políticos) e Capítulo V (Dos Partidos Políticos); e Título III – 

Capítulo VII (Da Administração Pública) – Seção I (Disposições Gerais) e Seção II (Dos 

Servidores Públicos). 2. Lei nº 8.112/1990 e alterações (Dispõe sobre o regime jurídico 

dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas 

federais). 3. Decreto nº 1.171/1994 e alterações (Aprova o Código de Ética Profissional 

do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal). 4. Lei nº 11.091/2005 e alterações 

(Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 

em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da 

Educação). 5. Decreto nº 5.824/2006 e alterações (Estabelece os procedimentos para a 

concessão do Incentivo à Qualificação e para a efetivação do enquadramento por nível 

de capacitação dos servidores integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação, instituído pela Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 2005). 

6. Lei nº 11.892/2008 e alterações (Institui a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia). 

7. Lei nº 9.394/1996 e alterações (Estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional). 8. Lei nº 8.429/1992 e alterações (Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 

agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 

emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional). 9. Lei nº 

9.784/1999 e alterações (Regula o processo administrativo no âmbito da Administração 

Pública Federal). 10. Lei nº 13.146/2015 e alterações (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). 11. Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). 12. Decreto nº 

7.724/2012 (Regulamenta a Lei no 12.527/2011, que dispõe sobre o acesso a 

informações). 13. Lei nº 14.172, de 10 de junho de 2021 e alterações (Dispõe sobre a 

garantia de acesso à internet, com fins educacionais, a alunos e a professores da 

educação básica pública). 14. Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Estabelece 

normas para as eleições) – Das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Campanhas 

Eleitorais (artigos 73 a 78). 15. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais - LGPD). 
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Leia-se: 

ANEXO 2 – DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS CARGOS 

 
 
 
 

Fonoaudiológo 

Promover o desenvolvimento da comunicação com propostas voltadas ao coletivo na 
modalidade oral ou escrita; orientar a equipe escolar para a identificação de fatores de 
riscos e alterações ocupacionais ligadas ao âmbito da fonoaudiologia; Identificar 
problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de 
triagem escolar; Orientar o escolar e/ou responsáveis com problemas de linguagem e 
audição e realizar encaminhamentos necessários; participar da elaboração, execução e 
acompanhamento de projetos e propostas educacionais, contribuindo para a melhoria 
do processo de ensino-aprendizagem, a partir da aplicação de conhecimentos do campo 
fonoaudiológico; desenvolver ações voltadas à consultoria e assessoria fonoaudiológica 
no âmbito educacional; participar do diagnóstico institucional a fim de identificar e 
caracterizar os problemas de aprendizagem tendo em vista a construção de estratégias 
pedagógicas para a superação e melhorias no processo de ensino-aprendizagem; realizar 
encaminhamentos extraescolares, a fim de criar condições favoráveis para o 
desenvolvimento e a aprendizagem; exercer outras atividades, compatíveis com sua 
formação, previstas em lei.  
Participar e colaborar com as equipes pedagógicas nas quais está inserido como garantia 
da construção de um trabalho interdisciplinar. 
Requisito: Nível Superior completo em Fonoaudiologia realizado em instituição 
reconhecida pelo MEC e registro no conselho competente. 

 

ANEXO 3 - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

FONOAUDIÓLOGO 

1. Legislação aplicada à Fonoaudiologia (Código de Ética Profissional do Fonoaudiólogo); 
2. Conhecimentos Específicos Linguagem, Fala e Aprendizagem: Aspectos 
anatomofisiológicos do desenvolvimento da linguagem, fala e aprendizagem; Avaliações 
e tratamentos dos Transtornos específicos da linguagem e aprendizagem e transtornos 
da fala; Transtornos do neurodesenvolvimento: definição, critérios de diagnósticos, 
níveis de gravidade; atuação fonoaudiológica clínica e educacional; 3. Voz: Aspectos 
anatomofisiológicos do aparelho fonador. Orientação e prevenção das alterações da voz 
no espaço educacional; Distúrbio vocal infantil e adulto; 4. Audiologia: Aspectos 
anatomofisiológicos da audição, classificação e etiologia dos distúrbios da audição; 
Audiologia clínica: métodos e procedimentos de avaliação auditiva, audiometria tonal 
liminar, imitanciometria, logoaudiometria, interpretação de exames e avaliação auditiva 
infantil; Processamento Auditivo: aspectos teóricos e avaliação e Próteses Auditivas. 5. 
Motricidade Orofacial: Desenvolvimento motor oral; Aspectos anatomofisiológicos, 
desenvolvimento e alterações das funções estomatognáticas (mastigação, deglutição, 
respiração e fala de origem musculoesquelética) relacionadas ao desenvolvimento 
infantil. 6. Fonoaudiologia Educacional: Atribuições do Fonoaudiólogo Educacional; 
Educação inclusiva; Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica; 
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Adaptações curriculares; Modelos educacionais de identificação precoce e intervenção 
nos transtornos de aprendizagem em ambiente educacional; 

Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei brasileira de 
Inclusão da Pessoa com deficiência); Decreto nº 7.611/2011 – Dispõe sobre a educação 
especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências; Lei nº 
12.764/ 2012 - institui a Política Nacional de proteção da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA); Lei nº 14.254/2021 - Dispõe sobre o acompanhamento integral 
para educandos com dislexia ou Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade 
(TDAH) ou outro transtorno de aprendizagem. 
 

ENGENHEIRO - ELÉTRICA 

1. Circuitos Elétricos: Conceitos básicos; unidades; leis fundamentais; resistência; fontes 

ideais independentes e dependentes em redes RLC; técnicas de análise de circuitos em 

corrente contínua; indutância e capacitância; circuitos de corrente alternada: regime 

permanente senoidal, potência, ressonância; circuitos trifásicos; circuitos acoplados 

magneticamente; transformador linear, ideal e real. 2. Materiais elétricos: materiais 

isolantes, condutores e magnéticos, e suas propriedades. Luminotécnica residencial e 

industrial: grandezas fundamentais; rendimento luminoso; tipos e características de 

lâmpadas; tipos e características de luminárias; tipos de iluminação; curvas 

luminotécnicas; iluminação interna e externa; métodos de cálculo de iluminação; 

projeto luminotécnico. 3. Normas técnicas para instalações elétricas de baixa e média 

tensão: NBR 5410; NBR 5419; NBR 5419_1-2015, NBR 5419_2-2018; NBR 5419-3_2018; 

NBR 5419_4-2018; NBR 10898;NBR 17240 DE 2010; NBR 5413; NBR 14039; NBR 13570; 

ABNT NBR 17094-1 2018; ABNT NBR 17094-2-2016; NR 10(PORTARIA SEPRT N915 DE 30 

DE JULHO  DE 2019). 4. Conhecimento em projetos elétricos: plantas; detalhes de 

montagem; prumadas; diagramas unifilares e/ou trifilares; quadros de carga; memorial 

descritivo; especificação de dispositivos e componentes. 5. Instalações elétricas de baixa 

e média tensão: características gerais das instalações elétricas; redes elétricas; 

aterramento; proteção contra descargas atmosféricas; proteção contra choques 

elétricos; proteção contra sobrecorrentes; circuitos constituídos por motores elétricos; 

proteção contra sobretensão; dimensionamento de condutores elétricos; determinação 

e aplicação das correntes de curto-circuito nas instalações elétricas. 6. Entrada de 

energia das instalações elétricas: elementos componentes da entrada de energia em 

baixa e média tensão; instalações embutidas, aparentes, aéreas e subterrâneas em 

entradas de energia. 7. Instalação e proteção de motores elétricos: especificação de 

motores; chaves, proteção e comando de motores. 8. Projeto de subestação de 

consumidor: partes componentes de uma subestação de consumidor; tipos de 

subestação; dimensionamento físico das subestações; projeto de especificação de 

transformador; estação de geração para emergência; ligações a terra. 9. 

Transformadores: tipos; ensaios; circuitos elétricos equivalentes; regulação e 
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rendimento; paralelismo de transformadores; transformador de corrente e de 

potencial; autotransformador. 10. Máquinas síncronas: campo girante; geradores 

síncronos; motores síncronos; máquinas de polos lisos e de polos salientes; ensaios; 

circuitos elétricos equivalentes; controle da energia ativa e reativa; triângulo de Potier; 

diagrama de capabilidade; tipos de excitação; métodos de partida e de controle de 

velocidade; sincronismo; compensador síncrono; refrigeração. 11. Motores de indução: 

motores de indução trifásicos, motores bifásicos e monofásicos; noções de 

componentes simétricas ensaios; circuito elétrico equivalente; potência e torque; 

métodos de partida e de controle de velocidade. 12. Máquinas de corrente contínua: 

máquinas elementares; máquinas reais; tensão gerada e torque; tipos de excitação; 

fluxo de potência e perdas; geradores de corrente contínua; motores de corrente 

contínua, métodos de partida e de controle de velocidade. 13. Máquinas Especiais: 

motor universal; motor de passos ou passo a passo; tacogerador de corrente alternada; 

motor de distorção de fluxo ou com bobina de arraste ou com bobina de sombra ou 

motor de indução de pólo ranhurado. 

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 
1. Noções de administração: conceitos básicos; tipos de organização; estruturas 
organizacionais; organogramas e fluxogramas; funções administrativas: planejamento, 
organização, direção e controle; noções de administração financeira; noções de gestão 
da qualidade; intraempreendedorismo e noções de inovação; mapeamento de 
processos de trabalho; noções de gestão de pessoas: avaliação de desempenho, 
avaliação de desempenho no serviço público federal, capacitação no serviço público 
federal; gestão de pessoas voltadas para a inclusão; noções de comportamento 
organizacional; cultura e clima organizacional; liderança, motivação e comunicação; 
administração de material: classificação de materiais, especificação, estoques, pedidos, 
compra, cadastro, almoxarifado e inventários. 2. Noções de arquivo: Fundamentos da 
Arquivologia: Conceituação e caracterização dos arquivos e dos documentos de arquivo 
(características, gênero, espécie, tipo, natureza do assunto). Natureza da entidade 
produtora. Princípios arquivísticos. Teoria das três idades; Gestão de documentos: 
conceituação, objetivos, fases e níveis de aplicação, classificação, avaliação. Código de 
classificação. Tabela de temporalidade e destinação de documentos e eliminação; 
Arquivos permanentes: conceituação, objetivos, rotinas e procedimentos; Legislação 
arquivística: legislação, diretrizes e orientações arquivísticas provenientes do Conselho 
Nacional de Arquivos. 3. Documentos: Redação de documentos oficiais de acordo com 
o Manual de Redação da Presidência da República; conceituação: ata, atestado, 
certidão, circular, comunicado, convite, convocação, edital, memorando, ofício, ordem 
de serviço, portaria, requerimento. 4. Noções de Licitação: Lei N.º 8.666/1993 e Lei N.º 
10.520/2002. 5. Noções de Direito Constitucional: Os poderes do Estado e as respectivas 
funções; hierarquia das normas; princípios fundamentais da Constituição Federal/88; 
direitos e garantias fundamentais; ordem social: base e objetivos da ordem social; 
seguridade social; educação, cultura e desporto; ciência e tecnologia; comunicação 
social; meio ambiente; família, criança, adolescente e idoso; organização político-
administrativa do Estado. 
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TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

1.Sistemas Operacionais: Linux: Distro Debian e derivados; administração de contas, 
sistemas de arquivos, instalação e gerenciamento de pacotes; serviços; comandos 
(manipulação de arquivos, diretórios, etc.) permissões, diretórios; Protocolo TCP/IP.  
2. Construção de algoritmos e estrutura de dados: programação estruturada; 
programação orientada a objetos; estrutura de dados (vetor, matriz, listas, pilhas, filas, 
árvores); algoritmos básicos de pesquisa e ordenação (pesquisa sequencial e binária; 
árvore binária de busca; busca em cadeia de caracteres); organização de arquivos 
(organização física; métodos de acesso e pesquisa); Design Pattern; SOLID; Object 
Calisthenics.  
3. Interface homem-máquina: interface gráfica, usabilidade e acessibilidade. 
Ferramentas de desenvolvimento: Eclipse IDE, Netbeans IDE. Noções básicas de 
desenvolvimento seguro de software. Arquitetura cliente-servidor multicamadas. 
Desenvolvimento e manutenção de sistemas e aplicações. Noções básicas de 
virtualização e containers. 
4. Linguagem de Programação: ShellScript (Bash); Delphi; Linguagem de Marcação HTML 
/ XHTML / XML / XSLT; Estilo CSS; JavaScript / Ájax; PHP; Framework Symfony; Doctrine; 
FOS; KNP; Sonata; Python; Framework Django; Versionamento de Código com Git / 
Gitlab; Testes Unitários; Testes de Integração; Testes Funcionais; OWASP TOP 10; 
Integração Contínua com Jenkins.  
5. Modelagem: UML 2.0 (diagrama de classes e diagrama de casos de uso); modelagem 
de dados; modelagem de processos. 
6. Banco de Dados: linguagem SQL; SGBD MySQL; SGBD SQL Server; PostgreSQL; Store 
Procedure.  
7. WebServer: IIS, Apache, NGinX. 
8 - Metodologias ágeis, Scrum, kanban, gestão de projetos 
9 - Conceitos de Segurança da Informação: autenticação, certificação digital, chaves 
pública e privada, protocolos seguros, tipos de ataques, vírus, trojans, firewall, IDS, filtro 
de pacotes, proxy, malwares. 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

CLASSES C, D e E 

INFORMÁTICA 
1. Conceitos e Aplicações 

1.1. Informática e Computador. 
1.2. Hardware e Software. 
1.3. Tipos de computador. 
1.4. Sistema Operacional. 
1.5. Dispositivos de armazenamento e dispositivos periféricos. 
1.6. Representação da Informação. 
1.7. Bit, byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, Terabyte. 
1.8. Redes de computadores.  
1.9. Internet, Intranet e Extranet. 
1.10. Segurança da Informação. 
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2. Sistema Operacional: recursos disponíveis no Microsoft Windows 10 
3. Editor de texto: recursos disponíveis no Microsoft Word 2013 
4. Planilha eletrônica: recursos disponíveis no Microsoft Excel 2013 
5. Gerador de Apresentações: recursos disponíveis no Microsoft PowerPoint 2013 
6. Gerenciador de Banco de Dados: recursos disponíveis no Microsoft Access 2013 
7. Internet 

7.1. Programas de navegação (navegadores). 
7.2. Navegação, impressão, busca e pesquisa. 
7.3. URL, links, homepage, sites. 
7.4. Correio Eletrônico. 
7.5. Formulários Google 

 

CLASSE C 

Legislação 

1. Constituição Federal de 1988 e alterações: Título I (Dos Princípios Fundamentais); 

Título II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais) - Capítulo I (Dos Direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos), Capítulo II (Dos Direitos Sociais), Capítulo III (Da Nacionalidade), 

Capítulo IV (Dos Direitos Políticos) e Capítulo V (Dos Partidos Políticos); e Título III – 

Capítulo VII (Da Administração Pública) – Seção I (Disposições Gerais) e Seção II (Dos 

Servidores Públicos). 2. Lei nº 8.112/1990 e alterações (Dispõe sobre o regime jurídico 

dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas 

federais): Título I (Das Disposições Preliminares); Título II (Do Provimento, Vacância, 

Remoção, Redistribuição e Substituição); Título III (Dos Direitos e Vantagens); e Título IV 

(Do Regime Disciplinar). 3. Decreto nº 1.171/1994 e alterações (Aprova o Código de Ética 

Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal). 4. Lei nº 11.091/2005 

e alterações (Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas 

ao Ministério da Educação). 5. Lei nº 11.892/2008 e alterações (Institui a Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e cria os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia). 6. Lei nº 9.394/1996 e alterações (Estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional). 7. Lei nº 14.172, de 10 de junho de 2021 e 

alterações (Dispõe sobre a garantia de acesso à internet, com fins educacionais, a alunos 

e a professores da educação básica pública). 8. Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 

(Estabelece normas para as eleições) – Das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em 

Campanhas Eleitorais (artigos 73 a 78). 

CLASSE D 
Legislação 
1. Constituição Federal de 1988 e alterações: Título I (Dos Princípios Fundamentais); 

Título II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais) - Capítulo I (Dos Direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos), Capítulo II (Dos Direitos Sociais), Capítulo III (Da Nacionalidade), 

Capítulo IV (Dos Direitos Políticos) e Capítulo V (Dos Partidos Políticos); e Título III – 
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Capítulo VII (Da Administração Pública) – Seção I (Disposições Gerais) e Seção II (Dos 

Servidores Públicos). 2. Lei nº 8.112/1990 e alterações (Dispõe sobre o regime jurídico 

dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais). 

3. Decreto nº 1.171/1994 e alterações (Aprova o Código de Ética Profissional do Servidor 

Público Civil do Poder Executivo Federal). 4. Lei nº 11.091/2005 e alterações (Dispõe 

sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 

Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da 

Educação). 5. Decreto nº 5.824/2006 e alterações (Estabelece os procedimentos para a 

concessão do Incentivo à Qualificação e para a efetivação do enquadramento por nível 

de capacitação dos servidores integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação, instituído pela Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 2005). 

6. Lei nº 11.892/2008 e alterações (Institui a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia). 

7. Lei nº 9.394/1996 e alterações (Estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional). 8. Lei nº 8.429/1992 e alterações (Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 

agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 

emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional). 9. Lei nº 

9.784/1999 e alterações (Regula o processo administrativo no âmbito da Administração 

Pública Federal). 10. Lei nº 13.146/2015 e alterações (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). 11. Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). 12. Decreto nº 

7.724/2012 (Regulamenta a Lei no 12.527/2011, que dispõe sobre o acesso a 

informações). 13. Lei nº 14.172, de 10 de junho de 2021 e alterações (Dispõe sobre a 

garantia de acesso à internet, com fins educacionais, a alunos e a professores da 

educação básica pública). 14. Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Estabelece 

normas para as eleições) – Das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Campanhas 

Eleitorais (artigos 73 a 78). 15. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais - LGPD).  

CLASSE E 

Legislação 

1. Constituição Federal de 1988 e alterações: Título I (Dos Princípios Fundamentais); 

Título II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais) - Capítulo I (Dos Direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos), Capítulo II (Dos Direitos Sociais), Capítulo III (Da Nacionalidade), 

Capítulo IV (Dos Direitos Políticos) e Capítulo V (Dos Partidos Políticos); e Título III – 

Capítulo VII (Da Administração Pública) – Seção I (Disposições Gerais) e Seção II (Dos 

Servidores Públicos). 2. Lei nº 8.112/1990 e alterações (Dispõe sobre o regime jurídico 

dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais). 

3. Decreto nº 1.171/1994 e alterações (Aprova o Código de Ética Profissional do Servidor 

Público Civil do Poder Executivo Federal). 4. Lei nº 11.091/2005 e alterações (Dispõe 

sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 

Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da 

Educação). 5. Decreto nº 5.824/2006 e alterações (Estabelece os procedimentos para a 

concessão do Incentivo à Qualificação e para a efetivação do enquadramento por nível 
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de capacitação dos servidores integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação, instituído pela Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 2005). 

6. Lei nº 11.892/2008 e alterações (Institui a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia). 

7. Lei nº 9.394/1996 e alterações (Estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional). 8. Lei nº 8.429/1992 e alterações (Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 

agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 

emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional). 9. Lei nº 

9.784/1999 e alterações (Regula o processo administrativo no âmbito da Administração 

Pública Federal). 10. Lei nº 13.146/2015 e alterações (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). 11. Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). 12. Decreto nº 

7.724/2012 (Regulamenta a Lei no 12.527/2011, que dispõe sobre o acesso a 

informações). 13. Lei nº 14.172, de 10 de junho de 2021 e alterações (Dispõe sobre a 

garantia de acesso à internet, com fins educacionais, a alunos e a professores da 

educação básica pública). 14. Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Estabelece 

normas para as eleições) – Das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Campanhas 

Eleitorais (artigos 73 a 78). 15. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais - LGPD). 

 

 Todas as demais informações previstas no Edital nº 06/2022 permanecem 

inalteradas. 

 

 Leia atentamente o Edital e seus anexos. 

 


