PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 01/2015

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, com sede na 1ª Avenida do Centro
Administrativo da Bahia, n.º 150, Salvador - BA, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 05.967.350/000145, representado por seu Diretor-Geral, Bel André Luís Martins Beserra, no uso da competência
que lhe é atribuída pelo Regulamento Interno da Secretaria do TRE-BA, faz saber que estarão
abertas as inscrições para PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA INGRESSO EM
PROGRAMA DE ESTÁGIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, albergado na
Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, resultante de procedimento licitatório sob a modalidade
Pregão n.º 034/2015, realizado nos termos do disposto no artigo 48, inciso I, da Lei
Complementar nº 123/2006, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar nº 147/2014,
consoante Processo Administrativo Digital n.º 54/2015, nos termos da Resolução Administrativa
do TRE-BA nº 02, de 12/03/2013 destinado a estudantes regularmente matriculados e com
frequência efetiva no curso de níveis médio profissionalizante e superior, vinculados ao ensino
público ou privado, nas áreas de Direito, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências
Contábeis, Engenharia Civil, Análise de Sistemas (Banco de Dados, Redes e Suporte),
Comunicação Social, Biblioteconomia e Pedagogia.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Poderão participar do processo seletivo estudantes de nível médio profissionalizante e
de nível superior, vinculados a instituições públicas ou privadas, regularmente
matriculados, e com frequência efetiva em cursos oficiais ou reconhecidos pelo Ministério
da Educação (MEC). Quanto aos estudantes de nível superior, no momento da
assinatura do Termo de Compromisso, d e v e r ã o ter cursado, no mínimo, 50% dos
créditos e não estar matriculado no último semestre do respectivo curso.
1.2. A seleção destina-se ao preenchimento de vagas de estágio de nível m é d i o
p r o f i s s i o n a l i z a n t e e n í v e l superior, para os cursos indicados no ANEXO I deste
Edital.
1.3. A validade da seleção será de 01 (um) ano, a contar da data de homologação da seleção
pública, podendo ser prorrogada uma única vez, por igual período, a critério da
Administração deste Tribunal.
1.4. A seleção tem como objetivo aferir conhecimentos, mediante aplicação de prova objetiva,
de caráter classificatório e eliminatório.
1.5. A convocação para as vagas informadas no ANEXO I deste Edital será realizada
imediatamente e as que surgirem durante o prazo de validade do certame serão
preenchidas de acordo com as necessidades e a conveniência do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia.
1.6. Das vagas de estágio destinadas a cada curso e das que vierem a surgir durante o prazo
de validade do concurso, 10% (dez por cento) serão reservadas a estudantes com
deficiência.
1.6.1.O primeiro candidato com deficiência classificado no concurso será convocado para
ocupar a 10ª (décima) vaga aberta.
1.6.2.Os candidatos com deficiência classificados no concurso figurarão nas listas
específica e geral dos candidatos ao curso de sua opção.
1.6.3. O candidato na condição de PNE (Pessoa com Necessidade Especial) deverá
encaminhar via SEDEX com AR, no período de 21 de dezembro a 28 de dezembro
de 2015, para a organizadora MGA Concursos, no endereço: Rua Pioneiro Salvador
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Kessa nº 226 – Jardim Rebouças – CEP 87.083-580 – Maringá/PR, na via original
ou fotocópia autenticada, os documentos abaixo relacionados:
1.6.3.1. Laudo Médico 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 provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão
de adaptação de prova.
1.6.3.2. Solicitação de prova especial, se necessário.
1.6.3.2.1. A não solicitação de prova especial eximirá a organizadora de qualquer
responsabilidade.
1.6.4.No envelope deverá conter: nome do processo seletivo, nome do candidato,
endereço e o curso para o qual está concorrendo:
1.6.5.Serão automaticamente indeferidas as inscrições na condição de PNE, dos
candidatos que não encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente
Edital.
1.6.6.Os candidatos Portadores de Necessidades Especiais participarão do processo em
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo
das provas, avaliação e critérios de aprovação, dia, horário e local de realização das
provas.
1.6.7.O candidato Portador de Necessidades Especiais deverá declarar essa condição no
ato da inscrição, especificando sua deficiência.
1.6.8.Mediante prévia solicitação, a MGA CONCURSOS tomará as providências
necessárias ao fácil acesso dos eventuais portadores de necessidades especiais
aos locais ou à realização das provas. Nesta situação, os candidatos serão
responsáveis por trazer os equipamentos e instrumentos de que dependam para a
feitura das provas.
1.6.9.Caso não haja candidatos com deficiência aprovados em número suficiente para o
preenchimento das vagas que vierem a surgir durante o prazo de validade da
seleção, serão convocados estudantes da lista geral.”
1.7. O estagiário perceberá, a título de bolsa de estágio, o valor correspondente a
R$900,00 (novecentos reais) para os cursos superiores e R$600,00 para o curso médio
profissionalizante e o valor diário correspondente ao auxílio- transporte para ambas as
categorias.
1.8. O estágio para ambas categorias terá duração de 20 (vinte) horas semanais, em
horários e turnos a serem definidos pelo Tribunal.
1.9. É vedada a realização de estágio por estudante:
1.9.1.que participe de outro programa de estágio;
1.9.2.que seja filiado a partido político ou exerça atividade político-partidária.
1.9.3.que ainda não tenha completado 16 (dezesseis) anos na data de assinatura do
termo de compromisso.
1.10.

O calendário do presente processo seletivo encontra-se no anexo III deste edital.
2 DAS INSCRIÇÕES

2.1 As inscrições serão gratuitas e deverão ser efetuadas, única e exclusivamente, pela internet
no endereço eletrônico www.mgaconcursospublicos.com.br, a partir das 08 horas do dia 21 de
dezembro até as 23:59 horas do dia 28 de dezembro de 2015 ou até atingir o limite previsto no
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ANEXO I.

2.1.1 No ato da inscrição, o candidato de nível superior deverá anexar o comprovante de vínculo
acadêmico, e o candidato de nível médio, o histórico escolar.
2.2 Não será permitida inscrição pelos correios, fac-símile, ou fora do prazo estabelecido no
subitem 2.1 deste edital.
2.3 Para inscrever-se, o candidato deverá:
2.3.1 Acessar o endereço eletrônico www.mgaconcursospublicos.com.br durante o período de
inscrição fixado no item 2.1 deste edital;
2.3.2 Ler atentamente o Edital de Abertura e Anexo(s);
2.3.3 Preencher corretamente o Formulário de Inscrição e fazer a opção pelo curso para o qual
pretende concorrer;
2.4 O candidato será responsável por qualquer erro e/ou omissão, bem como pelas informações
prestadas no Formulário de Inscrição.
2.5 O candidato que fizer qualquer declaração falsa, inexata, ou ainda, que não atenda todas as
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência,
anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado em todas as fases do certame.
2.6 A lista geral de inscritos será divulgada por meio de Edital, a ser disponibilizado no endereço
eletrônico www.mgaconcursospublicos.com.br
2.7 A organizadora MGA CONCURSOS não se responsabilizará por solicitação de inscrição via
internet não recebida em decorrência de falha de comunicação, congestionamento das linhas de
acesso, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3 DA APLICAÇÃO DA PROVA
3.1 A prova será realizada no dia 17 de janeiro de 2016, em lugar e horário a ser posteriormente
divulgados no endereço eletrônico www.mgaconcursospublicos.com.br
3.2 Quaisquer alterações que venham a ocorrer sobre o certame serão objeto de aviso a
ser divulgado no endereço eletrônico (www.mgaconcursospublicos.com.br).
3.3 As provas serão objetivas e terão duração mínima de 30 minutos e máxima de 2 horas e 30
minutos. Serão exigidos para a realização das provas Conhecimentos em Língua Portuguesa e
Conhecimentos Específicos, conforme programa (ANEXO II).
3.4 Recomenda-se ao candidato comparecer ao local designado para a realização das provas
com, no mínimo, 30 minutos de antecedência do horário fixado para seu início.
3.5 O candidato deve comparecer munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
3.6 Para a realização das provas, é obrigatória apresentação de documento de identidade
original com foto.
3.6.1 O referido documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com
clareza, a identificação do candidato.
3.6.2 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos
Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos
Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício
profissional (ordens, conselhos, etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras
funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira
de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto).
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3.6.3 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento; CPF;
títulos eleitorais; carteira nacional de habilitação (modelo sem foto); carteiras de estudante;
carteiras funcionais sem valor de identidade; documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou
danificados.
3.7 Não será admitido o ingresso de candidato no local de realização das provas após o
horário fixado para seu início.
3.8 As provas serão realizadas sem consulta a qualquer material, não sendo permitida, durante
sua realização, a comunicação entre os candidatos ou a utilização de livros, anotações ou
aparelhos eletrônicos.
3.9 Somente será permitido ao candidato retirar-se do local de realização das provas levando
consigo o caderno de questões após 30 minutos do seu início.
3.10 Será excluído do processo seletivo o candidato que:
a) apresentar-se após o horário determinado;
b) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
c) não apresentar o documento de identificação exigido;
d) ausentar-se da sala de prova sem acompanhamento do fiscal;
e) for surpreendido em comunicação com outras pessoas, usando livros, notas, impressos
não permitidos, ou qualquer outro meio de comunicação, incluindo telefones celulares
e tablets.
f) lançar mão de meios ilícitos para a realização da prova;
g) perturbar a ordem dos trabalhos.

3.11 O gabarito será divulgado 2 (dois) dias úteis após a aplicação da prova, no site
www.mgaconcursospublicos.com.br
4 DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
4.1 A seleção será realizada por meio de prova objetiva composta de 40 (quarenta) questões,
sendo 25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos e 15 (quinze) questões de
Língua Portuguesa.
4.2 A prova conterá questões objetivas de múltipla escolha e versará sobre assuntos do
programa constante deste edital (ANEXO II).
4.3 Não haverá segunda chamada ou repetição da prova.
4.4 Não serão computadas questões às quais o candidato tenha dado mais de uma resposta
ou cuja resposta contenha emenda, borrão ou rasura.
4.5 Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, nota 5,0 (cinco), no conjunto
das provas, considerando-se a escala de 0 (zero) a 10 (dez).
4.6 Em caso de empate de notas terá preferência, na seguinte ordem, o candidato que:
a) tiver atuado como mesário em eleição, independente da quantidade de vezes;
b) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos;
c) obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa;
d) estiver matriculado no semestre mais avançado;
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e) tiver maior idade.
4.7 Após a homologação pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o resultado
final do processo seletivo será publicado no Diário Judiciário Eletrônico – DJE (http://www.treba.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-ba)
e
divulgado
no
site
www.mgaconcursospublicos.com.br, por curso, em ordem decrescente de notas, no dia 16 de
fevereiro de 2016.

5- DOS RECURSOS
5.1 Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados, perante a organizadora do
Concurso Público MGA Concursos, no prazo de 01 (um) dia útil:


Das questões da prova, após a realização desta;



Do gabarito preliminar, após a sua divulgação;



Do resultado preliminar da prova objetiva, após a sua publicação.

5.2 O recurso deverá ser preenchido no endereço eletrônico www.mgaconcursospublicos.com.br
no link RECURSOS, o candidato deverá preencher corretamente.


Nome do candidato;



Número de inscrição;



Número do documento de identidade;



Cargo para o qual se inscreveu;



A questão objeto de controvérsia, de forma INDIVIDUALIZADA;



A fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso.

5.3 Quanto aos recursos contra questões da prova e gabarito preliminar, deverá ser elaborado
um recurso para cada questão, sob pena de sua desconsideração, e os mesmos deverão conter
indicação do número da questão, da prova e se for o caso anexar cópia da bibliografia
mencionada também sob pena de sua desconsideração.
5.4 Não serão aceitos recursos encaminhados, via fax e/ou correios, seguindo os termos do
subitem 5.2 deste Edital, devendo estar devidamente embasado em argumentação lógica e
consistente. Em caso de contestação de questões da prova, o candidato deverá se pautar em
literatura conceituada e argumentação plausível, sob pena de indeferimento.
5.5 Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento
de mérito. A Banca Examinadora constitui última instância na esfera administrativa para conhecer
de recursos, não cabendo recurso a outra autoridade nem recurso adicional pelo mesmo motivo.
5.6 As respostas aos recursos interpostos serão disponibilizadas através do endereço eletrônico
www.mgaconcursospublicos.com.br
6 DA CONVOCAÇÃO
6.1 Respeitada a ordem de classificação, serão convocados a ingressar no programa de estágio
deste Tribunal Regional Eleitoral os estudantes aprovados no certame, que:
a) Estejam regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos do ANEXO I;
b) Tenham integralizado o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do total da grade
curricular, mediante declaração emitida pela respectiva instituição de ensino e não estar
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matriculado no último semestre do respectivo curso.
6.2 A aprovação na seleção não gera direito à convocação, mas esta, quando ocorrer, respeitará
a ordem de classificação definitiva e o prazo de validade da seleção.
6.3 Os candidatos aprovados serão convocados para assinar o Termo de Compromisso no limite
das vagas existentes ou que vierem a surgir dentro do prazo de validade do certame.
6.4 O candidato será convocado por e-mail e terá o prazo improrrogável de 3 (três) dias úteis,
contados da data do envio da mensagem eletrônica, para se apresentar à Sede do Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e manifestar interesse na realização do estágio.
6.4.1 Será de responsabilidade do candidato a correta indicação de seu e-mail para o
recebimento de mensagens eletrônicas encaminhadas pela Coordenadoria de Educação e
Desenvolvimento - COEDE.
6.4.2 Em caso de mudança de e-mail ou de qualquer outro dado cadastral, o candidato deverá
comunicar à COEDE, através do endereço eletrônico serade@tre-ba.jus.br, informando a
alteração.
6.5 A CIDE – Capacitação, Inserção e Desenvolvimento, Agente de Integração, associação
privada de âmbito nacional, com inscrição no CNPJ/MF nº 03.035.660/0001-52, intermediará
a contratação dos estagiários convocados.
6.5.1 O candidato terá 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação prevista no item 6.4, para
entregar a seguinte documentação ao CIDE
6.5.1.1 fotocópias do RG e CPF com respectivos originais para conferência;
6.5.1.2 declaração emitida por instituição de ensino superior, atestando que é estudante e que
está regularmente matriculado, com frequência efetiva e que cursou o equivalente a 50% da
grade curricular da respectiva instituição de ensino;
6.5.1.3 cópia do histórico escolar para os estudantes de nível médio e histórico acadêmico para
estudantes de curso superior.
6.6 O candidato com deficiência convocado para ingressar no programa de estágio deverá
submeter-se à perícia médica, a ser realizada por este Tribunal Regional Eleitoral, com vistas à
confirmação da deficiência declarada, bem assim à análise da compatibilidade ou não da
deficiência com as atribuições do estágio.
6.6.1 O candidato deverá comparecer à perícia médica munido de laudo que ateste a espécie
e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças (CID), bem como a provável causa da deficiência.
6.6.2 O candidato considerado sem deficiência passará a figurar apenas na lista geral de
candidatos aprovados, respeitando-se a ordem de classificação.

7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 É requisito para admissão no Programa de Estágio:
a) para o estudante de Direito, não ser cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou
afim, até o segundo grau, de candidato a cargo eletivo ou de advogado que esteja militando
na área da circunscrição eleitoral em que o estágio ocorrer;
b) não possuir vínculo profissional ou de estágio com advogado ou sociedade de advogados
que atuem em processos na Justiça Eleitoral.

7.1.1 A inobservância das vedações previstas no item anterior ou a comprovação, a qualquer
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tempo, de falsidade da declaração acima referida, acarretará o desligamento, imediato e de
ofício, do estagiário, sem prejuízo das implicações previstas na legislação penal.
7.2 Aplica-se à contratação de estagiários no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia o
disposto na Lei nº 11.788, de 25/09/2008 e a Resolução nº 02/2013 do TRE – BA.
7.3 O Termo de Compromisso assinado pelo estudante não cria direitos ou vínculo empregatício
de qualquer natureza.
7.4 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições
estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento.
7.5 Não serão fornecidos aos candidatos: atestados, certificados ou certidões relativas a sua
habilitação, classificação ou à nota adquirida na prova objetiva.
7.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia.
Salvador, 10 de dezembro de 2015.

André Luís Martins Beserra
Diretor-Geral do TRE-BA
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ANEXO I
PROGRAMA DE ESTÁGIO – QUANTITATIVO DE VAGAS

NÍVEL SUPERIOR
DIREITO
ADMINISTRAÇÃO
COMUNICAÇÃO
PEDAGOGIA
BIBLIOTECONOMIA
ARQUITETURA
ENGENHARIA CIVIL
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
ANÁLISE DE SISTEMAS
Desenvolvimento de Sistemas
Redes
Banco de Dados
TOTAL

NÍVEL MÉDIO
(Técnico / Profissionalizante)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CONTABILIDADE
TÉCNICO EM LOGÍSTICA
DESIGN GRÁFICO
TOTAL

QUANTIDADE
10
6
3
2
1
2
1
3
1
1
1
34

QUANTIDADE
6
2
1
1
10

PNE
1

TOTAL
11

1

35

PNE

TOTAL
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NÚMERO MÁXIMO DE INSCRIÇÕES

CURSO SUPERIOR
NÍVEL MÉDIO
(Técnico / Profissionalizante)
DIREITO
ADMINISTRAÇÃO
COMUNICAÇÃO
PEDAGOGIA
BIBLIOTECONOMIA
ARQUITETURA
ENGENHARIA CIVIL
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
ANÁLISE DE SISTEMAS

INSCRIÇÕES

PNE

TOTAL

180
180
90
90
90
90
90
90
90

20
20
10
10
10
10
10
10
10

200
200
100
100
100
100
100
100
100
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ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Língua Portuguesa (para todos os cursos): Compreensão e interpretação de textos. Domínio
da ortografia oficial (incluindo o novo acordo ortográfico). Domínio dos mecanismos de coesão
textual. Emprego da acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Emprego de tempos e modos
verbais.
Vozes do verbo. Classes de palavras. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e
verbal. Emprego do sinal indicativo de crase. Colocação pronominal. Pontuação.
Conhecimentos Específicos:
Para os cursos médio/profissionalizante:
DESIGN GRÁFICO: Introdução à Informática, Digitação, Microsoft Windows 8, Multimídia com
Windows Seven, Microsoft Word, Microsoft Internet Explorer - Navegando de maneira eficiente,
Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, CorelDRAW Essencial, CorelDRAW Avançado, Photoshop
Essencial, Photoshop Avançado, Designers e tipógrafos brasileiros, Browsers e a linguagem
HTML, Vertentes do design pós moderno, Design como business, Ética e Design, Marketing
pessoal e portfólio.
LOGÍSTICA: A Logística no Brasil – um breve histórico, a logística nas empresas,
atividades primárias da logística, a logística e suas inter-relações com o setor de compras e
armazenagem, a logística e suas inter-relações com o setor de movimentação, planejamento e
programação,
logística
x
distribuição
dos
produtos
os intermediários e suas funções, os atacadistas e suas funções, os varejistas e suas funções, os
canais de distribuição dos produtos, os diferentes tipos de distribuição de produtos, as pesquisas
de serviço x satisfação do cliente
CONTABILIDADE: noções de contabilidade, patrimônio, capital, contas, elenco de contas,
escrituração, livros contábeis, erros de escrituração e sua correção, princípios contábeis
geralmente aceitos, convenções contábeis, custos e despesas, receitas, regimes de
contabilização, balanço patrimonial, demonstrações financeiras, instruções para se fazer um
balanço patrimonial, exercício social e demonstrações financeiras.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: noções de administração, abordagens clássica, burocrática e
sistêmica da administração, evolução da administração pública no brasil após 1930; reformas
administrativas; a nova gestão pública, processo administrativo, funções da administração:
planejamento, organização, direção e controle, estrutura organizacional, cultura organizacional,
gestão de pessoas, equilíbrio organizacional, objetivos, desafios e características da gestão de
pessoas, comportamento organizacional: relações indivíduo/organização, motivação, liderança,
desempenho, gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial, principais teóricos e suas
contribuições para a gestão da qualidade, ciclo pdca, ferramentas de gestão da qualidade,
noções de gestão de processos: técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos,
legislação administrativa, administração direta, indireta, e funcional, atos administrativos,
requisição, regime jurídico dos servidores públicos federais: admissão, demissão, concurso
público, estágio probatório, vencimento básico, licença, aposentadoria, noções de administração
de recursos materiais.
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Conhecimentos Específicos:
Para os cursos de nível superio:

DIREITO
Direito Constitucional: Princípios fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. Soberania
Popular. Teoria da Constituição: conceito, objeto, classificação das constituições. Poder
Constituinte. Democracia: origens, conceito, características, espécies. Instituto da democracia
semidireta. Poder Executivo. Poder Judiciário. Poder Legislativo. Processo Legislativo. Direitos
Fundamentais. Controle de Constitucionalidade.
Direito Eleitoral: Conceito, Fontes e Princípios do Direito Eleitoral. Justiça Eleitoral. Ministério
Público Eleitoral. Direitos Políticos. Alistamento Eleitoral. Domicílio Eleitoral.
Condições de Elegibilidade. Causas de Inelegibilidade. Garantias Eleitorais. Partidos Políticos.
Sistemas Eleitorais. Convenções Partidárias. Coligações Partidárias. Registro de Candidaturas.
Propaganda Eleitoral. Pesquisas Eleitorais. Organização das Eleições. Abuso de Poder nas
Campanhas Eleitorais. Condutas Vedadas. Arrecadação de Recursos. Prestação de Contas.
Diplomação dos Eleitos. Ações Eleitorais. Recursos Eleitorais. Crimes Eleitorais. Processo
Penal Eleitoral.
Direito Processual Civil: Princípios Constitucionais do Processo Civil.
Jurisdição e
Competência: noções gerais; declaração de incompetência; conflito de competência. Ação:
conceito; condições da ação. Atos Processuais: conceito; classificação; forma. Prazo: conceito;
contagem; suspensão e interrupção. Processo e Procedimento: conceito; espécies; princípios;
classificação.
Direito Administrativo: Normas Constitucionais de Direito Administrativo. Administração Pública:
noções gerais; divisão; órgãos da Administração Pública direta e indireta; princípios norteadores.
Órgão Público: conceito; capacidade processual. Agentes Públicos: noções gerais. Atividade
administrativa: conceito; natureza; finalidade; poderes e deveres do administrador público; uso
e abuso de poder; atos de improbidade administrativa (Lei 8.429/92). Poderes Administrativos:
vinculado; discricionário; hierárquico; disciplinar; regulamentar; poder de polícia. Atos
administrativos: conceito; requisitos; atributos; invalidação. Procedimento Administrativo:
noções gerais. Responsabilidade civil do Estado: espécie; reparação do dano. Lei nº 8.112/90:
noções gerais.
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA:
Suporte ao Usuário: Informática: conceitos básicos; conceitos fundamentais sobre processamento
de dados; organização, arquitetura e componentes funcionais (hardware e software) de
computadores; organização lógica e física de arquivos; Arquitetura de microcomputadores:
arquitetura interna de microprocessador genérico, barramentos externos (endereço, dados e
controle); conceitos e funções dos principais softwares básicos e aplicativos. Internet: world
wide web, padrões da tecnologia web, intranets. Sistemas operacionais: características dos
sistemas operacionais; sistemas operacionais de redes; interoperação de sistemas operacionais;
funções e tipos de sistemas operacionais. Sistema de arquivos. Sistemas da família windows
e da família LINUX. Noções básicas de inglês técnico Desenvolvimento de Sistemas e Banco de
Dados: Desenvolvimento de Sistemas: princípios de engenharia de software; modelos de
desenvolvimento; análise e técnicas de levantamento de requisitos; análise e projeto
estruturados; análise e projeto orientados a objetos; noções de bancos de dados relacionais;
Linguagem SQL. Arquitetura Cliente - Servidor. Linguagem PHP.
Linguagem Java. JavaServer Pages e JavaServer Faces. Noções básicas de inglês técnico.
Redes e Telecomunicações: Informática: conceitos básicos; conceitos fundamentais sobre
processamento de dados; organização, arquitetura e componentes funcionais (hardware e
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software) de computadores; organização lógica e física de arquivos; Arquitetura de
microcomputadores: arquitetura interna de microprocessador genérico, barramentos externos
(endereço, dados e controle); conceitos e funções dos principais softwares básicos e
aplicativos. Internet: World Wide Web, padrões da tecnologia Web, intranets. Sistemas
operacionais: características dos sistemas operacionais; sistemas operacionais de redes;
interoperação de sistemas operacionais; funções e tipos de sistemas operacionais. Sistema de
arquivos. Sistemas da família Windows e da família LINUX. Redes de comunicação de
dados/teleprocessamento. Elementos de interconexão de redes de computadores (gateways,
hubs, repetidores, bridges, switches, roteadores). Arquitetura e protocolos de redes de
comunicação. Tecnologias de redes locais e de longa distância. Redes de alta velocidade.
Aplicações de redes, inclusive de telefonia, vídeo e internet. Serviços de mensagem eletrônica
e de colaboração. Noções básicas de inglês técnico.
REDES:
Meios de transmissão Cabo de par trancado; Cabo coaxial; Fibra óptica; Comunicação sem fio.
Camada física Conceitos de sinais; Modos de transmissão; Codificação; Modulação;
Multiplexação; Espalhamento espectral; Comutação; Cabeamento estruturado. Camada de
enlace Detecção de erros; Controle de erro e fluxo; Controle de acesso; Padrão Ethernet, Fast
Ethernet e Gigabit Ethernet; Padrão wireless (IEEE 802.11); Interligando LANs (Repetidores, hub
e switches); VLANs. Camada de rede Endereçamento IPv4 e IPv6; Roteamento; Protocolo IP;
Protocolo ARP; Protocolo ICMP; Protocolo IPv6, Descobrindo redes de computadores, Alcance
Geográfico das Redes, Topologia de Redes, Distribuição dos Recursos na Rede, Componentes
Físicos de uma Rede, Concentradores, Wireless, Questões sobre a Velocidade na Troca de
Dados, Componentes Lógicos de uma Rede, Protocolo, IP Fixo, IP Dinâmico, Manutenção de
Redes, Lógica na Identificação do Problema, Problemas Físicos em Redes de Computadores,
Componente Internos, Componentes Externos, Problemas Lógicos em Redes de Computadores,
Configurações de Redes, Problemas Lógicos em Redes de Computadores, Cabeamento
estruturado, Normas ASNI/TIA/EIA, Critérios de Segurança para o Cabeamento Interno, Camada
OSI.
BANCO DE DADOS:
Sistemas de gerência de banco de dados: conceitos básicos, tipos de abordagens de BD;
abordagem relacional: modelo de dados e restrições de integridade, álgebra e cálculo relacional;
SQL, normalização e dependências funcionais, outros aspectos: concorrência, transações,
reconstrução. Modelagem e projeto de banco de dados: modelagem entidade-relacionamento;
transformações entre modelos de BD; normalização, banco de dados relacional, a linguagem de
consulta sql, modelagem e projeto de banco de dados, conceitos básicos de banco de dados,
campos, tabelas, arquivos, registros, índices, chave-primária e estrangeira, relacionamentos,
integridade referencial, cardinalidade, modelagem e projeto de banco de dados, documentação
do banco de dados, sistemas gerenciadores de banco de dados, instalando um sgbd, ferramentas
do sgbd, ferramentas para projetar o banco de dados, trabalhando com a linguagem sql ansi,
estrutura de dados e consultas, banco de dados, criação de banco de dados, uso de banco de
dados, remoção de banco de dados, tabelas e registros, criação de tabelas, inserção de registros,
consulta de registros, alteração de registros, remoção de registros, alteração de tabelas, o uso de
sub -consultas, consultas com operadores, operadores aritméticos, operadores de comparação,
operadores lógicos, operadores auxiliares, funções sql, agrupamentos e uniões, agrupar e unir
dados, agrupamento de dados, união de dados, exercícios de fixação, junções e visualizações,
agrupamento de junções e apelidos, visualização de dados, procedimentos armazenados,
gatilhos ou disparadores, funções armazenadas.
CIÊNCIAS CONTÁBEIS: Princípios de Contabilidade (normatizados pelo Conselho Federal de
Contabilidade). Atos e fatos contábeis. Escrituração contábil: registro de operações básicas de
uma empresa comercial. Estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das
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demonstrações contábeis de acordo com a Deliberação da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) n.º 539, de 14/3/2008. Demonstrações contábeis de acordo com os artigos 176 a 188 da
Lei nº 6.404/76. Lei nº 4.320/64: da despesa (artigos 58 a 70) e dos balanços (artigos 101 a
106). Orçamento na Constituição Federal de 1988: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA). Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei
Complementar nº 101/2000 (artigos 1º a 6º). Resolução do Conselho Federal de Contabilidade
nº 1.243/09 – Perícia Contábil.
ADMINISTRAÇÃO: Introdução à Administração: conceitos de administração; evolução da
administração; teorias da administração; processos da administração. Teoria Geral da
Administração: abordagem clássica; abordagem humanística; abordagem neoclássica;
abordagem sistêmica; abordagem comportamental; abordagem estruturalista. Administração
Pública: princípios da administração pública; administração direta e indireta; atos administrativos.
Noções de Direito Constitucional: competência privativa da união (Art. 22, inciso XXVII);
princípios da administração pública (Art. 37, caput, inciso XXI); da ordem social (Art 195,
parágrafo 3º). Lei 8.666/93:capítulo I e capítulo II – seção I e II. 6. Tratamento favorecido para
as empresas de pequeno porte: constituição federal (art. 170, inciso IX). 7. Portaria 306, de 13 de
Dezembro de 2001, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
ENGENHARIA CIVIL: Programação de Obras: engenharia de custos, orçamento e composição
de custos unitários, parciais e totais, levantamento de quantidades; planejamento e cronograma
físico-financeiro. Execução de Obras Civis: sondagens, equipamentos e ferramentas, fundações;
escavações, formas, armação, controle tecnológico, argamassas, alvenarias e revestimentos,
esquadrias; coberturas; pisos; impermeabilização; segurança e higiene do trabalho. Materiais de
Construção Civil: aglomerantes - gesso, cal, cimento portland; agregados; argamassa. Concreto:
dosagem; tecnologia do concreto; aço; madeira; materiais cerâmicos; vidros; tintas e vernizes.
Resistência dos Materiais: deformações; teoria da elasticidade; análise de tensões; tensões
principais; flexão simples; flexão composta; torção; cisalhamento e flambagem; estudos das
estruturas isostáticas (vigas simples, vigas gerber, quadros, arcos e treliças); deformações e
deslocamentos em estruturas isostáticas. Análise Estrutural: esforços em uma seção; esforço
normal, esforço cortante, torção e momento fletor; relação entre esforços; apoio e vínculos;
diagrama de esforços; Projetos de Instalações Prediais: noções de instalações elétricas, noções
de instalações hidráulicas, noções de instalações de esgoto; Estruturas de Concreto: noções;
Estruturas de Aço: noções; Estruturas de Madeira: noções; Noções de Computação Gráfica:
autocad. Noções de caderno de especificações e encargos. Planilha Orçamentária. Noções de
Excel.
ARQUITETURA: Domínio de desenho técnico em Autocad e ou Revit. Noções de projeto
de arquitetura - fases e etapas de desenvolvimento do projeto. Noções de projeto de
paisagismo. Noções de sistemas construtivos. Noções de levantamento arquitetônico. Noções de
legislação e normas arquitetônicas. Noções de conforto ambiental. Noções de acessibilidade
para portadores de necessidades especiais. Noções de caderno de especificações e encargos e
planilha orçamentária.
BIBLIOTECONOMIA: Fundamentos da biblioteconomia e registros do conhecimento - Conceitos
sobre biblioteca, Biblioteconomia e bibliotecário. Biblioteconomia e bibliotecas na antiguidade. O
livro e leitor ao longo dos séculos. Histórico da Biblioteconomia no Brasil. O ensino da
Biblioteconomia no Brasil. Legislação biblioteconômica. FONTES GERAIS DE INFORMAÇÃO Conceito, classificação e relação com o serviço de referência. Fontes de informação (fonte
primária, secundária e terciária). Comunicação científica e canais formais e informais. Formas de
expressão do conhecimento: fontes literárias, informação bibliográfica, cartográfica e publicações
periódicas. Literatura cinzenta e literatura branca. REPRESENTAÇÃO DESCRITIVA DA
INFORMAÇÃO - Princípios de catalogação. Catálogos: funções, tipos e formas. Conceitos de
autoria e entrada principal. Entradas secundárias. AACR2 e pontos de acesso.
REPRESENTAÇÃO TEMÁTICA DA INFORMAÇÃO (INDEXAÇÃO) - Conceitos e mecanismos
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básicos; indexação manual, semiautomática e automática. LINGUAGENS DOCUMENTÁRIAS Sistemas de classificação bibliográfica: princípios de classificação, histórico e evolução; Noções
básicas sobre Classificação Decimal Universal (CDU). Tesauros: conceitos, termos e descritores.
RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO - Evolução histórica e conceitual, mecanismos. Políticas de
seleção, aquisição e descarte. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO Bibliotecas/ Unidades de informação eletrônicas, digitais, híbridas e em realidade virtual.
Automação: avaliação de software gerenciador de serviços de unidades de informação.
Conversão retrospectiva de registros catalográficos (importação e exportação de dados).
Principais sistemas de automação: nacionais e internacionais. Informática aplicada à
biblioteconomia, conceito de redes de comunicação de dados. Internet, intranet e extranet.
Gerenciamento do fluxo da informação em ambiente WEB.
PEDAGOGIA: Sociologia: noções de educação corporativa, políticas públicas, orçamento
participativo e controle social; Psicologia: da Adolescência à Idade Adulta; Educação de Jovens e
Adultos; Didática; Arte e Educação; Psicologia da Educação: fundamentos; Lei nº9.394, de
dezembro de 1996 e suas atualizações (Lei de Diretrizes e Bases da Educação): Da Educação;
Dos Princípios e Fins da Educação Nacional; Do Direito da Educação e do Dever de Educar.
COMUNICAÇÃO: Conceitos, objetivos, modelos e meios; Veículos de mídia como sistemas
sociais; Comunicação de massa; Efeitos da comunicação de massa; Componentes fundamentais
da comunicação de massa. Redação e Edição; Linguagem jornalística; Características do texto
jornalístico; Entrevista: tipos e classificação das entrevistas; Reportagem: conceitos,
características, modelos, aberturas e formas de narrativas, pauta e fontes; Notícia: características,
critérios, classificação, elementos, tipos de leads (lide) e técnicas; Telejornalismo: conceitos,
características, estrutura da TV, linguagem, texto jornalístico para televisão, roteiro e edição;
Radiojornalismo: conceitos, apuração e tratamento da informação, técnicas de redação, estrutura
da redação, entrevistas, recursos técnicos, boletim de notícias, reportagem, programas
especializados, edição; Jornalismo Digital: características, narrativa digital, hipertexto (técnicas e
interfaces), produção e edição, perfil do usuário; Responsabilidade social da imprensa; Código de
Ética dos Jornalistas Brasileiros. Pesquisa e planejamento de campanha publicitária; Briefing;
Criação publicitária; Mídia; Características básicas dos principais veículos de comunicação
publicitária; Publicidade on line; Mídias digitais: conceitos, características e tipos, planejamento,
monitoramento, métricas e gerenciamento; Propaganda governamental; Marketing: conceitos e
processos de Marketing; Desenvolvimento de oportunidades e estratégias de marketing;
Desenvolvimento do Mix de marketing; Produção gráfica e design: Conceitos, editoração,
fechamento de arquivos e pré-impressão; Processos de impressão e acabamento, Princípios de
design (proximidade, alinhamento, repetição e contraste); Tipologia.

ANEXO III
CALENDÁRIO
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ATO
Inscrição
Entrega laudo médico para os candidatos
ás vagas destinadas aos portadores de
necessidade especiais e para atendimento
especial
Homologação das inscrições
Informações sobre locais de provas
Realização das provas
Divulgação do caderno de provas e do
gabarito preliminar
Prazo para recursos
Divulgação do resultado preliminar e
gabarito definitivo
Divulgação do resultado final

PERIODO

LOCAL
www.mgaconcursospublicos.com.br
21/12/2015 a 28/12/2015 A partir das 8h do dia 21/12/2015 até as 23:59h
do dia 28/12/2015, do horário de Brasília
21/12/2015 a 28/12/2015
04/01/2016
A partir de 11/01/2016
17/01/2016

Exclusivamente, via SEDEX ou
correspondência com Aviso de Recebimento
(AR), na forma do item 4 deste edital.
No site www.mgaconcursospublicos.com.br
No site www.mgaconcursospublicos.com.br
As provas serão realizadas na cidade de
Salvador em dia, local e horário informados
através do site
www.mgaconcursospublicos.com.br

19/01/2016

No site www.mgaconcursospublicos.com.br

20 e 21/01/2016

No site www.mgaconcursospublicos.com.br

12/02/2016

No site www.mgaconcursospublicos.com.br

16/02/2016

No site www.mgaconcursospublicos.com.br

