
 

SBCPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃ O 
BERNARDO DO CAMPO 

  
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N° 01/2012 

 
O SBCPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO 
CAMPO, no uso de suas atribuições torna pública a RETIFICAÇÃO  do Edital de Abertura 
do Concurso Público 01/2012 no que segue: 
 

1-  Acrescenta ao Programa de Analista Previdenciário – Gestor Público 
Previdenciário , na parte de Conhecimentos Básicos, os conhecimentos em 
Matemática Financeira: 
Juros simples e compostos, capitalização e desconto, taxas de juros: nominal, efetiva, 
equivalentes, real e aparente, cálculo diferencial, máximos e mínimos, máximos e 
mínimos condicionados, aplicações econômicas 
 
2 - Acrescenta ao Programa de Analista Previdenciário – Gestor Público 
Previdenciário , os conhecimentos em Informática: 
Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e 
Planilha Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. 
 
3 - Acrescenta ao Programa de Analista Previdenciário – Contador , os 
conhecimentos em Informática: 
Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e 
Planilha Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. 
 
4 -  Para todos os cargos, onde se lê: “Legislação Federal relacionada à Previdência, 
disponível no site: 
http://www.previdencia.gov.br/conteudoDinamico.php?id=4
45#leis. 

 
Leia-se : “Legislação Federal relacionada aos Regimes Próprios de 
Previdência Social , disponível no site:  
http://www.previdencia.gov.br/conteudoDinamico.php?id=4
45#leis 
 
5 – Republica o Anexo II – Programas contemplando as alterações promovidas 

 



ANEXO II – PROGRAMAS DAS PROVAS  
 

 
AGENTE PREVIDENCIÁRIO 
Conhecimentos Básicos:  
Português :- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, 
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; 
Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
Matemática :- Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, 
propriedades e problemas; Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três 
Simples e Composta; Porcentagem e Juro Simples; Sistema Monetário Brasileiro; Equação 
do Primeiro e Segundo Graus - problemas; Sistema Decimal de Medidas (comprimento, 
superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - transformação de unidades e resolução de 
problemas; Geometria: ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, 
circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas planas 
(perímetros e áreas) – sólidos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; 
Funções do 1º e 2º graus; Sequências, Progressões Aritméticas e Geométricas. Resolução 
de problemas. 
Conhecimentos Específicos:  
1 Seguridade Social. 1.1 Origem e evolução legislativa no Brasil. 1.2 Conceituação. 1.3 
Organização e  princípios constitucionais.  
2 Legislação Previdenciária. 2.1 Conteúdo, fontes, autonomia. 2.3 Aplicação das normas 
previdenciárias. 2.3.1 Vigência, hierarquia, interpretação e integração.  
3 Regime Geral de Previdência Social.  
Constituição Federal: 
Dos direitos e garantias fundamentais. Dos direitos sociais. Da organização do Estado. Da 
Administração Pública. Dos servidores públicos. Dos Orçamentos. Da ordem social. Da 
Previdência Social 
 
Lei Municipal 6145 de 06 de setembro de 2011 
Legislação Federal relacionada aos Regimes Próprios de Previdência Social, disponível no 
site 
http://www.previdencia.gov.br/conteudoDinamico.php?id=445#l
eis 
Conhecimentos de Informática - Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: 
Editor de textos Word e Planilha Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. 
 
Analista Previdenciário – CONTADOR 
Conhecimentos Básicos:  
Português :- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, 
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; 
Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
 
Conhecimentos Específicos:  
CONHECIMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO.   
Administração pública: conceito, e princípios básicos. Poderes. Serviços Públicos. 
Organização administrativa: administração direta e indireta; centralizada e descentralizada; 
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, agências 
reguladoras e executivas; terceiro setor; consórcios públicos; organizações sociais; 
organizações da sociedade civil de interesse público. Órgãos públicos: conceito, natureza e 
classificação. Contratos administrativos: conceito e características. Licitação: conceito, 
princípios, modalidades. Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 



NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: Dos Princípios Fundamentais (arts. 1º ao 4º); 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais (arts. 5º a 13º); Da Organização do Estado – Da 
Administração Pública (arts. 37º ao 41º); Da Organização dos Poderes – Da Fiscalização 
Contábil, Financeira e Orçamentária (arts. 70º a 75º); Da Tributação e do Orçamento – Do 
Sistema Tributário Nacional (arts.145 a 156) Das Finanças Públicas (arts.163º a 169º);  Da 
Ordem Econômica e Financeira – (arts. 170º a 174º);  
NOÇÕES DE DIREITO FINANCEIRO: Lei de Responsabilidade Fiscal.  Orçamento Público: 
conceito e princípios.. Lei Orçamentária anual – LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, 
Plano Plurianual – PPA. Receita e Despesa Pública: disposições constitucionais, 
classificação, estágios – Programação e execução orçamentária e financeira: exercício 
financeiro, créditos adicionais, restos a pagar, despesas de exercícios anteriores, 
descentralização de créditos, suprimento de fundos. A qualidade informação da Contabilidade 
Pública no Brasil. Características peculiares do sistema brasileiro. O patrimônio público. 
Sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação. A natureza da receita e da 
despesa públicas no modelo contábil brasileiro e seus estágios. Plano de Contas segundo 
Portaria MPS 916/2003 e alterações posteriores. Regimes contábeis. Programação e 
execução orçamentária, contingenciamentos. Créditos adicionais. Restos a Pagar e Despesas 
de Exercícios Anteriores. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, e demonstração 
das variações patrimoniais. Relatórios e demais controles estabelecidos pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal.Contabilidade Geral - Campo de Atuação. Objeto da Contabilidade. 
O patrimônio: estrutura e variação. Registros contábeis. Despesas e receitas. Plano de 
contas. Operações com mercadorias e controle de estoques. 
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.  
Lei Municipal 6145 de 06 de setembro de 2011 
Legislação Federal relacionada aos Regimes Próprios de Previdência Social, disponível no 
site 
http://www.previdencia.gov.br/conteudoDinamico.php?id=445#l
eis 
 
 
LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS 
Lei 4320/1964,  
Lei complementar 101/2000 ( Lei de responsabilidade fiscal) 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC-T 16,  
Manuais da Secretaria do Tesouro Nacional ( Manual de Demonstrativos Fiscais, 
manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público)  
 
Conhecimentos de Informática  - Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: 
Editor de textos Word e Planilha Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. 
 
 
Analista Previdenciário – ECONOMISTA 
Conhecimentos Básicos:  
Português :- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, 
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; 
Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
 
 
Conhecimentos Específicos:  
CONHECIMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO.   
Administração pública: conceito, e princípios básicos. Poderes. Serviços Públicos. 
Organização administrativa: administração direta e indireta; centralizada e descentralizada; 
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, agências 
reguladoras e executivas; terceiro setor; consórcios públicos; organizações sociais; 



organizações da sociedade civil de interesse público. Órgãos públicos: conceito, natureza e 
classificação. Contratos administrativos: conceito e características. Licitação: conceito, 
princípios, modalidades.   
 
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: Dos Princípios Fundamentais (arts. 1º ao 4º); 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais (arts. 5º a 13º); Da Organização do Estado – Da 
Administração Pública (arts. 37º ao 41º); Da Organização dos Poderes – Da Fiscalização 
Contábil, Financeira e Orçamentária (arts. 70º a 75º); Da Tributação e do Orçamento – Do 
Sistema Tributário Nacional (arts.145 a 156) Das Finanças Públicas (arts.163º a 169º);  Da 
Ordem Econômica e Financeira – (arts. 170º a 174º);  
 
NOÇÕES DE DIREITO FINANCEIRO: Lei de Responsabilidade Fiscal.  Orçamento Público: 
conceito e princípios.. Lei Orçamentária anual – LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, 
Plano Plurianual – PPA. Receita Púbica. Despesa Pública. 
 
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.  
Lei Municipal 6145 de 06 de setembro de 2011 
Legislação Federal relacionada aos Regimes Próprios de Previdência Social, disponível no 
site 
http://www.previdencia.gov.br/conteudoDinamico.php?id=445#l
eis 
 
Microeconomia: Noções sobre Microeconomia,Teoria do consumidor,Teoria da 
produção,Teoria do custo,Equilíbrio de mercado. 
Administração Pública: Governo e administração, entidades políticas e 
administrativas, órgãos e agentes públicos, princípios básicos da administração, 
poderes e deveres do administrador público, atos administrativos: conceito e 
requisitos, atributos, classificação, espécies, invalidação, Licitação: conceito, 
finalidades, princípios, Serviços Públicos: conceito e classificação, serviços 
concedidos, serviços permitidos, serviços autorizados, agências reguladoras, 
parceria público-privada.  
Planejamentos, Orçamento e Contabilidade Pública: Orçamento público: conceitos 
e elementos básicos, Receita e despesa pública: conceito, classificação econômica e 
estágios, Execução do orçamento e controle da execução orçamentária, Lei de 
Responsabilidade Fiscal: princípios e objetivos.  
Matemática Financeira: Juros simples e compostos, capitalização e desconto, taxas 
de juros: nominal, efetiva, equivalentes, real e aparente, cálculo diferencial, máximos 
e mínimos, máximos e mínimos condicionados, aplicações econômicas. 
Macroeconomia: as contas nacionais e o balanço de pagamentos; o sistema 
financeiro; oferta e demanda de moeda; o controle da oferta de moeda; as funções 
consumo e investimento; os modelos clássico e keynesiano; neokeynesianos e novos 
clássicos; modelos de economia aberta; a taxa de câmbio e a taxa de juro; inflação e 
desemprego (a curva de Phillips); expectativas racionais; políticas fiscal, monetária e 
de rendas; monetarismo e estruturalismo; a experiência brasileira de estabilização 
Finanças Públicas: Evolução das funções do Governo e crescimento do setor 
público. Classificação e estrutura das despesas governamentais. Alternativas de 
financiamento dos encargos do Governo.  
Economia Brasileira: O processo de substituição de importações. A crise dos anos 
60 e o “Milagre Econômico”. Os planos heterodoxos. Plano Real. Mudanças nas 
relações comerciais do Brasil com o exterior. A presença do Estado no 
desenvolvimento brasileiro. Sistema financeiro brasileiro e suas transformações 
recentes. Transformações no mercado de trabalho e a reforma da previdência. 
Fundamentos de análise de projetos : critérios de avaliação de projetos; custos e 
benefícios privados e sociais; a função de bem- estar social; eficiência marginal do 



investimento e eficiência marginal do capital; desconto e valor presente; ponto de 
nivelamento.  
Crescimento e Desenvolvimento Econômico: os conceitos de crescimento e de 
desenvolvimento econômico; modelos keynesianos e neoclássicos de crescimento. 
 
Legislação Geral : Lei Orgânica do Município, Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000: Lei de Responsabilidade Fiscal, Constituição Federal de 1988;  
Lei 4320/1964  
Manuais da Secretaria do Tesouro Nacional ( Manual de Demonstrativos Fiscais, 
manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público)  
 
Conhecimentos de Informática  - Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: 
Editor de textos Word e Planilha Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. 
 
 
Analista Previdenciário – GESTOR PÚBLICO PREVIDENCI ÁRIO 
Conhecimentos Básicos:  
Português :- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, 
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; 
Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
Matemática Financeira : Juros simples e compostos, capitalização e desconto, taxas 
de juros: nominal, efetiva, equivalentes, real e aparente, cálculo diferencial, 
máximos e mínimos, máximos e mínimos condicionados, aplicações econômicas. 
 
Conhecimentos Específicos: 
CONHECIMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO.   
Administração pública: conceito, e princípios básicos. Poderes. Serviços Públicos. 
Organização administrativa: administração direta e indireta; centralizada e descentralizada; 
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, agências 
reguladoras e executivas; terceiro setor; consórcios públicos; organizações sociais; 
organizações da sociedade civil de interesse público. Órgãos públicos: conceito, natureza e 
classificação. Contratos administrativos: conceito e características. Licitação: conceito, 
princípios, modalidades.   
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: Dos Princípios Fundamentais (arts. 1º ao 4º); 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais (arts. 5º a 13º); Da Organização do Estado – Da 
Administração Pública (arts. 37º ao 41º); Da Organização dos Poderes – Da Fiscalização 
Contábil, Financeira e Orçamentária (arts. 70º a 75º); Da Tributação e do Orçamento – Do 
Sistema Tributário Nacional (arts.145 a 156) Das Finanças Públicas (arts.163º a 169º);  Da 
Ordem Econômica e Financeira – (arts. 170º a 174º);  
NOÇÕES DE DIREITO FINANCEIRO: Lei de Responsabilidade Fiscal.  Orçamento Público: 
conceito e princípios.. Lei Orçamentária anual – LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, 
Plano Plurianual – PPA. Receita Púbica. Despesa Pública. 
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.  
Lei Municipal 6145 de 06 de setembro de 2011 
Legislação Federal relacionada aos Regimes Próprios de Previdência Social disponível no site 
http://www.previdencia.gov.br/conteudoDinamico.php?id=445#l
eis 
 
Conhecimentos de Informática  - Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: 
Editor de textos Word e Planilha Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. 
 
Assistente Jurídico – ADVOGADO 
Conhecimentos Específicos:  
Direito Constitucional  



1.Constituição: conceito, classificações e conteúdo. 2. Teoria da Constituição. 3. Poder 
constituinte: modalidades. Poder de reforma constitucional. Poder constituinte do Município. 4. 
Normas Constitucionais. Natureza. Classificação quanto à eficácia. Aplicabilidade. 5. Controle 
jurisdicional de constitucionalidade. Espécies de inconstitucionalidade. Momentos de controle. 
Meios. Sistemas e vias de controle. Ação de inconstitucionalidade genérica, por omissão e 
interventiva. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ação declaratória de 
constitucionalidade. Ação de inconstitucionalidade de Lei Municipal. Competência para a 
propositura. Efeitos. 6. Organização do Estado. Estado. Conceito. Elementos. Formas. 
Governo. Formas e regimes. 7. Federação brasileira: Princípios fundamentais. Sistema de 
distribuição de competência entre os entes federativos. Competências privativas e 
concorrentes. Competências comuns. Intervenção. 8. Criação dos Municípios. Competência 
do Município. Material e legislativa. Concorrente, suplementar e privativa. Autonomia 
Municipal. Aspectos políticos, administrativos e financeiros de autonomia municipal. Assuntos 
de interesse local. 9. Poder legislativo. Composição. Atribuições. Câmaras Municipais. 12. 
Processo Legislativo. Discussão, votação, sanção e veto, promulgação e publicação. 
Competência em razão da matéria. Iniciativa e vícios. 13. Espécies normativas. Emenda 
Constitucional. Lei Complementar e lei ordinária. Lei delegada, medida provisória, decreto 
legislativo e resolução. 14. Orçamento. Princípios. Processo Legislativo. Controle de 
execução. 15. Tribunal de Contas. Competência e atribuições. 16. Poder Executivo. 
Atribuições. Competência privativa do Poder Executivo. Responsabilidade funcional do Chefe 
do Poder Executivo. 17. Poder Judiciário. Funções. Autonomia. Princípios. Garantias. Justiça 
Federal. Justiça Estadual. Composição. Competência dos Tribunais. 18. Funções essenciais à 
Justiça. Ministério Público. Da Advocacia Pública. Da Advocacia. Da Defensoria pública. 
Atribuições Constitucionais. 19. Direitos e Garantias Fundamentais. Direitos e garantias 
individuais e coletivos. Remédios constitucionais: "Habeas corpus", Mandado de Segurança, 
Mandado de Injunção, "Habeas data" e Ação Popular. 20. Direitos Sociais. Representação 
coletiva. Direito de greve. 21. Ordem Econômica e financeira. 22. Ordem Social. O Estado e a 
ordem social. Saúde. Previdência e Assistência Social. Educação, cultura, desporto, ciência e 
tecnologia. Regramento Constitucional do meio ambiente. Competências legislativas. Regras 
de compatibilização vertical. 23. Regime jurídico constitucional dos servidores públicos civis. 
Acessibilidade aos cargos públicos, acúmulo, vedação de vinculações e equiparações. 
Estabilidade, disponibilidade, aposentadoria e revisão de proventos. Aplicabilidade das 
normas constitucionais aos servidores das três esferas do governo. Contratação por prazo 
determinado. Hipóteses. Responsabilidade civil dos servidores públicos.  
Direito Administrativo  
1.Direito Administrativo: Conceito, princípios e fontes. 2. Administração Pública: conceito, 
natureza e princípios. 3. Poderes administrativos. Poder de polícia: conceito, objeto; atributos 
e condições de validade. 4. Entes Administrativos. Administração Pública direta, indireta e 
fundacional. Autarquia, Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista e Fundações 
instituídas e subvencionadas pelo Poder Público. 4. Bens públicos: conceito, classificação e 
regime jurídico. Bens municipais. Uso e alienação. 5. Ato administrativo: Elementos e 
classificação. Existência, validade e eficácia. 6. Licitação: princípios, modalidades, limites, 
dispensa e inexigibilidade. Procedimento licitatório: fases, nulidade e revogação da licitação. 
Contratos administrativos: conceito, espécies e regime jurídico. Formalização, alteração e 
execução. Lei Federal nº 8.666/93. 7. Controle dos Atos Administrativos. A autotutela: mérito 
e legalidade. O controle judicial: mérito e legalidade. Limites. Prescrição. 8. Servidor público. 
Direito de greve. Possibilidades e limites. Comunicabilidade das esferas penal e 
administrativa. Regimes Próprios de Previdência Social dos Servidores Públicos. Regramento 
constitucional. 9. Serviço Público: conceito e classificação; concessão, permissão, autorização 
e convênios. Terceiro setor. Organizações sociais e organizações da sociedade civil de 
interesse público. Contrato de gestão. Lei federal nº 9.637/98. Termo de parceria. Lei federal 
nº 9.790/99. Desapropriação: conceito, requisitos. 11. Direito Administrativo-Disciplinar: 
conceito e princípios; ilícito administrativo e penalidades. 12. Responsabilidade civil do 
Estado; Pressupostos; Ação regressiva e denunciação à lide.  
Pregão – Lei 10520/02 



Improbidade Administrativa – Lei Federal 8429/92 
Estatuto da OAB – Lei 8906/94 
Direito Tributário e Financeiro  
1.Direito Tributário: conceito, natureza, princípios. 2. Direito tributário constitucional: Sistema 
tributário nacional. Dos princípios gerais. Espécies de tributos. Competência tributária. Dos 
tributos dos entes federativos. Das limitações do poder de tributar. Da repartição das receitas 
tributárias. 3. Normas tributárias. Leis tributárias: espécies, vigência, incidência, aplicação, 
interpretação e integração. 4. Da lei complementar em matéria tributária. 5. Da Obrigação 
Tributária: conceito, definição e espécies. Fato gerador. Sujeitos da obrigação tributária. 
Capacidade tributária. Domicílio tributário. Responsabilidade e substituição tributária. Da 
desconsideração da personalidade jurídica. 6. Crédito tributário: conceito, natureza, 
constituição, suspensão e extinção. Lançamento: modalidades, eficácia e alteração. 7. 
Exclusão do crédito tributário: isenção, anistia e imunidades. 8. Prescrição e decadência em 
matéria tributária. 9. Garantias e privilégios do crédito tributário. Dívida ativa: conceito e 
espécies; requisitos para inscrição. Liquidez e certeza. Certidão de dívida ativa: positiva, 
negativa e positiva com efeitos de negativa. 14. Execução Fiscal. Pressupostos processuais e 
condições da ação. Competência. Procedimento da execução fiscal. Causas suspensivas e 
extintivas da execução fiscal. Embargos. Pressupostos processuais e condições da ação. 
Procedimento. Impugnação. Recursos. Prazos. Execução e juízo universal. Concurso de 
preferência. Lei Federal nº 6.830/80. 15. Defesa do contribuinte em Juízo: Ação declaratória 
de inexistência de débito fiscal, ação anulatória do ato declarativo do débito fiscal, ação de 
repetição do indébito, Mandado de Segurança e consignação em pagamento. Pressupostos 
processuais, condições da ação e procedimento em cada um desses instrumentos. 16. Das 
normas constitucionais de direito financeiro. Das finanças públicas: da despesa e da receita 
pública. Classificação. Lei Federal n.º 4.320/64. 17. Das leis orçamentárias. Do plano 
plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual. Da fiscalização e do 
controle dos orçamentos: controle interno, controle externo e controle privado. 18. Da 
responsabilidade fiscal (Lei Complementar n.º 101/00). 19. Precatórios. 
Direito Processual Civil  
1.Processo Civil: conceito, natureza, noções gerais. 2. O Processo Civil na Constituição. 
Institutos, normas e garantias constitucionais de natureza processual civil. 3. Jurisdição e 
Ação. Conceito e noções gerais. Jurisdição contenciosa e voluntária. Natureza jurídica da 
ação: teorias; posição do tema no Direito Processual Brasileiro vigente. 4. Processo de 
conhecimento, processo executório e processo cautelar: distinções; classificação das ações: 
declaratória, constitutiva (positiva e negativa), condenatória, executiva e mandamental; ação 
real, reipersecutória e pessoal; conceito, distinção e peculiaridades. Condições da ação no 
direito brasileiro. 5. Processo e procedimento. Conceito e distinção, noções gerais. Princípios 
informativos do processo. Pressupostos processuais. Procedimento ordinário e sumário. 6. 
Partes e procuradores. Conceito de parte: capacidade para ser parte, capacidade para estar 
em Juízo e capacidade postulatória. Substituição das partes e procuradores, legitimação das 
partes e procuradores, legitimação extraordinária. 7. O litisconsórcio, a assistência e as 
peculiaridades; a posição processual da pessoa jurídica de direito público no mandado de 
segurança e na ação popular. 8. Representação processual da pessoa de direito público; 
peculiaridades. 9. O Ministério Público no Processo Civil. 10. Intervenção de terceiros; 
conceito de terceiro; formas de intervenção segundo o direito processual vigente; 
oportunidade; eficácia da sentença; peculiaridades. 11. Competência. Conceito; espécies. 
Modificação e perpetuação da competência. Declaração de incompetência; meios, 
procedimentos e eficácia da decisão. 12. Atos processuais. Formas, tempo, prazos, lugar e 
meios de comunicação dos atos processuais; citação e intimação. Atos do Juiz, das partes e 
dos auxiliares do juízo; os prazos e a Fazenda Pública. Nulidades dos atos processuais; 
casos e peculiaridades. 13. Formação, suspensão e extinção do processo. Hipóteses. Efeitos. 
14. Petição Inicial. Requisitos. Ausência de requisitos e inépcia da petição inicial; emenda, 
complementação e indeferimento da inicial. Causa de pedir e pedido; conceito e requisitos; 
pedidos simples, cumulados e alternativos; modificabilidade do pedido. 15. Resposta do réu. 
Contestação. Exceções. Reconvenção. A revelia e a contumácia: efeitos em geral e contra a 



Fazenda Pública. 16. Julgamento conforme o estado do processo. Casos. Extinção do 
processo com ou sem o julgamento do mérito, julgamento da lide e saneamento do processo. 
17. Prova. Conceito e princípios gerais. Meios, produção e oportunidade; regras processuais 
de distribuição do ônus da prova. Confissão e Fazenda Pública. 18. Sentença e coisa julgada. 
Conceito e noções gerais; requisitos de existência, validade e eficácia da sentença e decisões 
judiciais. Classificação das sentenças. Coisa julgada formal e material; Limites da coisa 
julgada; Desconstituição da coisa julgada: a ação rescisória; casos; Juízo rescindente e 
rescisório; eficácia da decisão. 19. Cumprimento da sentença. 20. Recursos. Conceito e 
noções gerais. Pressupostos de admissibilidade e mérito; espécies de recursos, prazos, 
peculiaridades e procedimentos; reexame necessário; Prerrogativas e direito do advogado na 
defesa perante os Tribunais; Sustentação oral. Recursos perante os Tribunais Superiores. 
Recurso extraordinário e especial: peculiaridades, pressupostos constitucionais, legais e 
jurisprudenciais de admissibilidade; o prequestionamento e os embargos de declaração como 
meio de obtê-lo. 21. Liquidação de sentença. Espécies. Procedimentos. 22. Execução. 
Conceito e noções gerais. Espécies; Título executivo judicial e extrajudicial. Procedimentos. 
Embargos do devedor. Execução contra a Fazenda Pública. Peculiaridades. Precatórios. 23. 
Processo cautelar. Conceito e noções gerais. Pressupostos gerais e específicos. 
Procedimentos. Ação cautelar típica e atípica. Eficácia da decisão concessória da liminar e da 
sentença; Impugnabilidade; meios. 24. Procedimentos especiais regulados ou mantidos pelo 
Código de Processo Civil. Procedimentos contenciosos: Consignação em pagamento; 
depósito; prestação de contas; possessórias: manutenção, reintegração, interdito proibitório; 
nunciação de obra nova; divisão, demarcação e usucapião de terras particulares; embargos 
de terceiros. 25. Procedimentos especiais regulados fora do Código de Processo Civil. Ação 
de desapropriação. Ação Popular. Ação Civil Pública. Ação direta de inconstitucionalidade, 
Mandado de Segurança. 26. Noções sobre o Poder Judiciário. Noções gerais sobre a 
estrutura do Poder Judiciário no Brasil. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de 
Justiça. Estrutura, composição e competência. A Justiça Estadual; Organização judiciária do 
Estado; Tribunal de Justiça. Estrutura, composição e competência; Os juízes de primeiro grau: 
repartição das competências. As Varas da Fazenda Pública. 
LEI Nº 8.397, DE 6 DE JANEIRO DE 1992. Institui medida cautelar fiscal e dá outras 
providências. 
LEI Nº 8.437, DE 30 DE JUNHO DE 1992. Dispõe sobre a concessão de medidas cautelares 
contra atos do Poder Público e dá outras providências 
Direito Civil  
1.Fontes e aplicação da lei civil. Interpretação: Lei de introdução ao Código Civil. 2. As 
pessoas como sujeitos da relação jurídica. Conceito. Classificação. Pessoa natural e pessoa 
jurídica. Domicílio. 3. Os bens como objeto da relação jurídica. Bens. Classificação de bens. 
4. Fatos jurídicos. Conceito e classificação. Atos jurídicos "stricto sensu" e negócio jurídico. 
Conceito e distinção. Existência, validade e eficácia. Fatos ilícitos. 5. Influência do tempo nas 
relações jurídicas. Prescrição. Decadência. Termo legal e presuntivo. 6. Direito das 
obrigações. Princípios gerais do direito das obrigações. Obrigações. Conceito, elementos, 
modalidades e caracteres da obrigação. Classificação das obrigações. Solidariedade. 
Transmissão, adimplemento e inadimplemento das obrigações. Consequências da 
inexecução. Liquidação das obrigações. Cessão de crédito. 7. Contratos. Noções gerais, 
conceito e classificação. Formação, efeitos extinção. 8. Contratos em espécie. Compra e 
venda e suas cláusulas especiais; permuta; doação; locação; mútuo; comodato; depósito; 
mandato; seguro; fiança, seus efeitos e extinção; transação e compromisso.  
Direito do Trabalho  
1.Princípios do Direito Trabalho. Relações de trabalho. Natureza jurídica. Caracterização. 2. 
Contrato de trabalho. Definição. Requisitos. Características. Espécies. Contrato individual de 
trabalho. Diferenças entre contrato de trabalho e prestação de serviços, empreitada, 
representação comercial, mandato e parceria.  
Estatuto dos Funcionários públicos Municipais- Lei 1729/68 
 
Direitos Difusos e Coletivos  



. 2. Ação Civil Pública: conceito, objeto, legitimação, interesse de agir. Litisconsórcio e 
assistência. Competência. Transação. Sentença. Recursos. Coisa julgada. Execução. Termo 
de ajustamento de conduta. 3. Ação popular: conceito, objeto, legitimação, interesse de agir. 
Ação popular destinada à anulação de ato lesivo ao interesse público e à tutela de interesses 
difusos. Competência. Sentença. Coisa julgada. Recursos. Posição processual das pessoas 
de direito público. 4. Improbidade administrativa: natureza do ilícito. Modalidades. Sanções. 
Ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Legitimação. Competência. 
Ações cautelares. Sentença, coisa julgada. Prescrição. Atuação da pessoa jurídica de direito 
público. 
Direito Penal  
1.Da norma penal. Princípio da reserva legal. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. 2. Crimes 
contra a administração pública. Conceito penal de funcionário público. Crimes contra a fé 
pública. Crimes contra a Administração Pública. Crimes no procedimento licitatório. Crimes 
contra as finanças públicas. Crimes contra a ordem tributária. Crimes de responsabilidade. 
Tipos. Efeitos da condenação do crime praticado pelo funcionário público no exercício das 
funções. 
LEI Nº 8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990. Define crimes contra a ordem tributária, 
econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências. 
Direito Previdenciário 
1 Seguridade Social. 1.1 Origem e evolução legislativa no Brasil. 1.2 Conceituação. 1.3 
Organização e princípios constitucionais. 2 Legislação Previdenciária. 2.1Conteúdo, fontes, 
autonomia. 2.3 Aplicação das normas previdenciárias. 2.3.1 Vigência, hierarquia, 
interpretação e integração. 2.4 Orientação dos Tribunais Superiores.. 6 Decadência e 
prescrição. 7 Crimes contra a seguridade social. 8 Infrações à legislação previdenciária. 9 
Recurso das decisões administrativas. 10. Plano de Benefícios da Previdência Social: 
beneficiários, espécies de prestações, benefícios, disposições gerais e específicas, períodos 
de carência, salário-de-benefício, renda mensal do benefício, reajustamento do valor dos 
benefícios. 11 Manutenção, perda e restabelecimento da qualidade de segurado.  
Lei Municipal 6145 de 06 de setembro de 2011 
Legislação Federal relacionada aos Regimes Próprios de Previdência Social, disponível no 
site 
http://www.previdencia.gov.br/conteudoDinamico.php?id=445#l
eis 
 
 

Os demais itens do Edital de Abertura permanecem inalterados. 
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