Câmara Municipal de Nova Iguaçu – Edital nº 01/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016 - Retificado

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU, no uso de suas atribuições legais
conferidas pela legislação em vigor e nos termos do Artigo 37 da Constituição Federal, bem como as Leis
Municipais nº 4074/2011, nº 4593/2016 e nº 4.600/2016, torna público a realização de Concurso Público,
destinado ao provimento de cargos efetivos do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Nova Iguaçu
/RJ, em conformidade com as disposições regulamentares contidas neste Edital, em seus anexos e
eventuais retificações.
1.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1

1.2

1.3

1.4

O Concurso Público será regido por este Edital e executado sob a responsabilidade da
Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência à Escola de Medicina e Cirurgia e ao
Hospital Universitário Gaffrée e Guinle – FUNRIO, endereço eletrônico www.funrio.org.br e
com sede na Rua Professor Gabizo nº 262, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ e acompanhado e
fiscalizado pela Câmara Municipal de Nova Iguaçu /RJ que efetuará a convocação e posse
conforme sua necessidade.
O Concurso Público destina-se a selecionar candidatos de acordo com os níveis de
escolaridade, requisitos, carga horária semanal, vencimento, quantitativo de vagas e valor da
taxa de inscrição especificados no Anexo I.
O Concurso Público visa o provimento dos cargos vagos conforme o número de vagas
definido neste Edital (Anexo I), podendo ser ampliado durante o prazo de validade do
Concurso Público, a critério da Câmara Municipal de Nova Iguaçu /RJ.
Integram o presente Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I –

CARGOS, REQUISITOS, CARGA HORÁRIA SEMANAL, VENCIMENTO,
VAGAS E TAXA DE INSCRIÇÃO
ANEXO II – QUADRO DE PROVAS
ANEXO III – ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS
ANEXO IV – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
ANEXO V - REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS
PROVAS
ANEXO VI – FORMULÁRIO DE RECURSO
ANEXO VII – CRONOGRAMA
ANEXO VIII – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1.5

É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar, na página do Concurso
Público, endereço eletrônico www.funrio.org.br, todas as etapas do Concurso, cumprir os
prazos fixados no Cronograma (Anexo VII) e as publicações disponibilizadas.
1.6. Não será enviada nenhuma correspondência aos candidatos pelo Correio (EBCT), por
SMS ou por e-mail.
1.7 Antes de efetuar o recolhimento do valor da inscrição, o candidato deverá certificar-se de que
preenche todos os requisitos exigidos neste Edital.
1.8 Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial de Brasília/DF.
2.

DOS CARGOS PÚBLICOS
2.1. As atribuições específicas dos cargos públicos, oferecidas no presente certame estão
definidas no Anexo III.
2.2. Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas oferecidas integrarão o
Quadro Permanente de Pessoal da Câmara Municipal de Nova Iguaçu/RJ e serão regidos
pelo estabelecido no Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais. Os candidatos
aprovados em todas as fases serão convocados e empossados no cargo sob o Regime
Estatutário, observando neste exercício de 2016, o disposto na legislação eleitoral, mas
especificamente na Resolução/TSE nº 23.450 e suas alterações, que fixa o Calendário
Eleitoral/2016.
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2.3

O ingresso do candidato aprovado em qualquer dos cargos de que trata este Edital, dar-se-á
no respectivo nível de remuneração inicial. O seu enquadramento funcional será regido pelo
Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos vigente à época ou o que vier a substituí-lo.

3.

DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO PÚBLICO
3.1. O candidato aprovado e classificado, dentro do número de vagas previsto no Anexo I, ao final
de todas as etapas no Concurso Público de que trata este Edital será convocado para posse
no cargo público que concorreu, desde que atendidas, cumulativamente, as seguintes
exigências e requisitos para investidura no cargo público:
3.1.1. ter sido aprovado no presente Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital,
seus anexos e suas retificações;
3.1.2. ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas dos Decretos
Federais nº 70.391/72 e 70.436/72 e do Artigo 12, § 1º da Constituição Federal;
3.1.3
estar quite com as obrigações eleitorais;
3.1.4
estar quite com as obrigações militares, para os candidatos de sexo masculino;
3.1.5
possuir, na data da posse, a qualificação mínima exigida para o cargo, em
conformidade com disposto no Anexo I.
3.1.6
ser considerado APTO no exame de saúde para admissão, conforme rotina
estabelecida pela Câmara Municipal de Nova Iguaçu, devendo o candidato se
submeter aos exames psicológicos, clínicos e laboratoriais julgados necessários.
3.1.7
possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, quando da nomeação;
3.1.8
estar em gozo dos direitos políticos;
3.1.9
não ter sido condenado à pena privativa de liberdade transitada em julgado ou
qualquer outra condenação incompatível com a função pública;
3.1.10
estar registrado e com a situação regularizada junto ao órgão de conselho de classe
correspondente à sua formação profissional, quando for o caso.
3.2 A falta de comprovação de qualquer dos requisitos especificados neste item e daqueles que
vierem a ser estabelecidos impedirá a posse do candidato.
3.3 Em razão da Lei Complementar nº152/2015 que dispõe sobre a aposentadoria compulsória
aos 75 (setenta e cinco) anos, a idade limite para a posse do candidato será de 70 (setenta)
anos, considerando que, para a aposentadoria, o servidor deverá ter no mínimo 5 (cinco)
anos na carreira e 10(dez) no serviço público.

4.

DAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD)
4.1. Das vagas destinadas a cada um dos cargos previstas no Anexo I, 5% (cinco por cento)
serão reservadas às pessoas com deficiência, na forma do Decreto Federal nº 3.298/99, de
20 de dezembro de 1999, e suas alterações, desde que a deficiência não seja incompatível
com o exercício do cargo público pretendido.
4.1.1 No caso do cálculo de 5% (cinco por cento) das vagas resultar em número
fracionado, igual ou maior a 0,5 (cinco décimos), adotar-se-á o número inteiro
imediatamente superior.
4.2 Para efeito deste concurso “pessoa com deficiência é aquela que apresenta, em caráter
permanente, perdas ou reduções de suas funções psicológicas, fisiológicas, mentais
ou anatômicas, suficientes para gerar incapacidade para o desempenho de atividades
na forma ou na medida considerada dentro dos padrões adotados como normais para
o ser humano” e que se enquadrem nas categorias relacionadas no Artigo 4º do Decreto
Federal nº 3.298/99 e suas alterações, e na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça –
STJ.
4.3 Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital o candidato que se declarar
Pessoa com Deficiência (PcD) concorrerá em igualdade de condições com os demais
candidatos no que tange ao horário de início, ao local de aplicação, ao conteúdo, à correção
das provas, aos critérios de aprovação e todas as demais normas que regem este Concurso.
4.4 Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá:
a) no ato da inscrição, declarar-se Pessoa com Deficiência (PcD);
b) entregar cópia simples do CPF e original ou cópia autenticada em cartório do Laudo
Médico emitido nos últimos 12 meses e expedido por médico especialista na área da
deficiência apresentada, contendo o número de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao
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4.5

código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a
provável causa da deficiência.
O candidato deverá entregar pessoalmente ou por terceiros, os documentos listados no
subitem 4.4, no período definido no Anexo VII – Cronograma, no Posto de Atendimento
localizado na Câmara Municipal de Nova Iguaçu, Rua Prefeito João Luiz do Nascimento
nº 38, Anexo, Centro, Nova Iguaçu, RJ, no horário das 9h às 17h, em envelope lacrado,
contendo na parte externa e frontal os seguintes dados:
CONCURSO PÚBLICO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU – EDITAL 01 / 2016
REFERÊNCIA: LAUDO MÉDICO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA
NOME COMPLETO DO CANDIDATO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

CARGO/ÁREA DE CONHECIMENTO PARA O QUAL CONCORRERÁ
4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11
4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

A entrega da cópia simples do CPF e do Laudo Médico (original ou cópia autenticada), é de
responsabilidade exclusiva do candidato. A FUNRIO não se responsabiliza por qualquer tipo
de extravio que impeça a chegada da documentação a seu destino.
A cópia do CPF e o Laudo Médico (original ou cópia autenticada) terão validade somente
para este Concurso Público e não serão devolvidos, assim como não serão fornecidas cópias
desses documentos.
O candidato que se declarou Pessoa com Deficiência (PcD) poderá requerer, no ato da
inscrição, na forma do item 7 deste Edital, atendimento especial, para o dia de realização das
provas, indicando as condições de que necessita para a realização destas, conforme previsto
no Artigo 40 parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações. (Anexo V)
A relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na condição de
pessoa com deficiência será divulgada na Internet, no endereço eletrônico www.funrio.org.br
na data fixada no Cronograma – Anexo VII.
A inobservância do disposto nos subitens 4.4 e 4.5 acarretará a perda do direito ao pleito das
vagas reservadas aos candidatos em tal condição e o não atendimento às condições
especiais necessárias.
O candidato que não for considerado deficiente passará a disputar, somente, as vagas de
ampla concorrência.
O candidato que prestar declarações falsas em relação à sua deficiência será excluído do
processo em qualquer fase deste Concurso Público e responderá, civil e criminalmente, pelas
consequências de seu ato.
O acesso do candidato com deficiência aos locais de prova e sua eventual aprovação não
implicam no reconhecimento da compatibilidade da deficiência com a atividade pertinente ao
cargo, que será determinada por meio de Inspeção Médica Oficial.
O candidato com deficiência, aprovado em todas as etapas do Concurso, não poderá
utilizar‐se desta condição para justificar mudança de função, readaptação ou aposentadoria,
após sua posse.
Os candidatos que se declararem deficientes, se habilitados, além de figurarem na lista geral
de classificação, terão seus nomes publicados em relação à parte, observada a rigorosa
ordem de classificação.
O candidato que se declarar deficiente, se aprovado e classificado, quando convocado para
posse, será submetido à Inspeção Médica Oficial da Câmara Municipal de Nova de Iguaçu,
devendo estar munido de laudo médico que ateste a espécie e o grau/ nível da deficiência,
com expressa referência ao Código correspondente, segundo a Classificação Internacional
de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência.
4.16.1 A Inspeção Médica Oficial terá decisão conclusiva sobre a qualificação do candidato
e o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo que pretende ocupar.
4.16.2 Havendo parecer da Inspeção Médica Oficial contrário à condição de deficiência, o
candidato perderá a prerrogativa prevista no subitem 4.1 deste Edital, permanecendo
na classificação geral para a qual foi aprovado.
4.16.3 Se a deficiência for considerada incompatível com as atribuições do cargo, o
candidato terá seu nome excluído das listas de classificação em que figurar.
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4.18. As vagas definidas no subitem 4.1 que não forem providas por falta de Pessoas com
Deficiência (PcD) aprovados, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a
ordem geral de classificação por cargo público de opção.
5.

DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO
5.1
Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que
preenche todos os requisitos exigidos para o cargo público pretendido. No momento da
inscrição, o candidato deverá optar pelo cargo/área/especialidade. Uma vez efetuada a
inscrição, não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração.
5.2
Será admitida a inscrição somente via Internet, no endereço eletrônico
www.funrio.org.br, solicitada no período entre 9 horas do dia 17 de maio de 2016 e 23
horas e 59 minutos do dia 15 de junho 2016, observado o horário oficial de Brasília/DF.
5.2.1 Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa
Física (CPF) do candidato.
5.2.2 Para os candidatos que não dispuserem de acesso à Internet, a FUNRIO
disponibilizará Posto de Atendimento com acesso à Internet, situado na Câmara
Municipal de Nova Iguaçu, à Rua Prefeito João Luiz do Nascimento nº 38, Anexo,
Centro, Nova Iguaçu, RJ, iniciando às 9h do dia 17 de maio de 2016 até às 17h
do dia 15 de junho de 2016, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.
5.2.2.1 Não poderá ser realizada a impressão do Edital e dos Anexos no Posto
de Atendimento.
5.3
A FUNRIO e a Câmara Municipal de Nova de Iguaçu não se responsabilizarão por solicitação
de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados.
5.4
O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição obrigatoriamente por
intermédio do boleto bancário gerado após a conclusão do preenchimento da ficha de
inscrição on-line.
5.4.1 O boleto bancário poderá ser pago em qualquer banco, bem como nas Casas
Lotéricas, Correios e Correspondentes Bancários, obedecendo aos critérios
estabelecidos em cada um destes.
5.5 O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado IMPRETERIVELMENTE até o dia
16 de junho de 2016 (Último dia do pagamento da Taxa de Inscrição).
5.6 As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação de pagamento da taxa
de inscrição.
5.7 Caso ocorra problema na impressão do boleto, o candidato poderá emitir a 2ª via, opção
disponível na página do Concurso Público.
5.8 O simples pagamento da taxa de inscrição na agência bancária não significa que a inscrição
no Concurso Público tenha sido efetivada. A efetivação será comprovada através do
recebimento do crédito do pagamento pela Instituição Bancária.
5.9 Não será aceito depósito em conta corrente, pagamento em espécie, transferência eletrônica,
cheque ou agendamento de pagamento.
5.10 Caberá aos candidatos acompanhar através da página eletrônica da FUNRIO, onde realizou
a inscrição, a confirmação do processamento do seu boleto, ou seja, se o mesmo foi
creditado corretamente. O prazo previsto pelas instituições bancárias é de 05 (cinco) dias
úteis após a data do pagamento. No caso de constatar que sua inscrição continua como NÃO
PAGA,
o
mesmo
deverá,
imediatamente,
encaminhar
um
e-mail
para
camara.novaiguaçu@gmail.com, informando seus dados (CPF, nome completo e número
de inscrição) e anexar cópia do comprovante de pagamento.
5.11 Uma vez efetuada a inscrição não será permitida, em hipótese alguma, a alteração da opção
de cargo público escolhido.
5.12 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal, a via fax ou a via correio
eletrônico.
5.13 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros ou para outro cargo ou
concurso.
5.14 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
candidato, dispondo a FUNRIO do direito de excluir do Concurso Público aquele que não
preencher o formulário de forma completa e correta.
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5.15
5.16

5.17

6.

O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma,
salvo em caso de cancelamento do certame ou por conveniência da Câmara Municipal de
Nova de Iguaçu.
Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os candidatos
que declararem e comprovarem hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da
referida taxa, nos termos do Decreto Federal nº 6.593, de 02 de outubro de 2008.
O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverão ser
mantidos em poder do candidato.

DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
6.1 Poderá requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição o candidato que estiver inscrito
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o
Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007.
6.2. O candidato que desejar requerer a isenção de pagamento da taxa de inscrição deverá
preencher o requerimento, disponível no endereço eletrônico www.funrio.org.br – Anexo IV e entregar impreterivelmente no posto de inscrição situado na Câmara Municipal de Nova
Iguaçu, à Rua Prefeito João Luiz do Nascimento nº 38, Anexo, Centro, Nova Iguaçu, RJ
nos dias 17, 18 e 19 de maio de 2016 de 9h às 17h, contendo a indicação do Número de
Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico.
6.2.1 O formulário para Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição estará
disponível no site da FUNRIO até às 23h59min do dia 18 de maio de 2016. No dia
19 de maio de 2016 o mesmo estará disponível apenas no Posto de Inscrição.
6.2.1 Não serão aceitos, após a entrega do Requerimento, acréscimos ou alterações das
informações prestadas.
6.3 A verificação da condição para a isenção de taxa de inscrição será confrontada com os dados
geridos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome/MDS, através do
SISTAC e constantes do banco de dados da Prefeitura de Nova Iguaçu.
6.4 O candidato só poderá realizar um único pedido de isenção de taxa de inscrição para um
determinado CPF/Cargo. Caso o candidato realize mais de um pedido de isenção os
anteriores serão bloqueados sendo analisado apenas o último pedido de isenção entregue,
ficando sem efeito todos os demais pedidos de isenção realizados anteriormente.
6.5 As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do
candidato, podendo este responder, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que
acarretará sua eliminação do Concurso, aplicando-se, ainda, o disposto no Decreto Federal
nº 83.936/79, artigo 10, parágrafo único.
6.6 A simples entrega do Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição não
garante ao interessado a isenção de pagamento da taxa, que estará sujeita à análise,
consulta ao banco de dados e deferimento por parte da FUNRIO.
6.7 O fato de o candidato estar participando de algum Programa Social do Governo Federal
(Prouni, Fies, Bolsa Família etc.), assim como o fato de ter obtido a isenção em outros
certames, não garante, por si só, a isenção da taxa de inscrição.
6.8 O resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição será divulgado
no dia 30/05 de maio de 2016, no endereço eletrônico www.funrio.org.br.
6.9 É responsabilidade do candidato acompanhar a publicação e tomar ciência do seu conteúdo.
6.10 O candidato cujo requerimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição for indeferido
poderá interpor recurso no prazo fixado no Anexo VII – Cronograma, por meio de link
disponibilizado no endereço eletrônico www.funrio.org.br.
6.11 A relação dos pedidos de isenção deferidos após recursos será divulgada no endereço
eletrônico www.funrio.org.br, conforme Anexo VII – Cronograma.
6.12 O candidato que não tiver seu pedido de isenção homologado, poderá acessar no endereço
eletrônico www.funrio.org.br , a área específica do candidato para impressão do boleto, até o
último dia de inscrição no Concurso e efetuar o pagamento da taxa de inscrição
IMPRETERIVELMENTE até o último dia para pagamento da Taxa de Inscrição, conforme
Anexo VII – Cronograma.
6.13 Não será deferida a solicitação de isenção de pagamento de taxa de inscrição por fax ou
correio eletrônico.
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6.14

7.

O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido e que não efetuar o pagamento da
taxa de inscrição na forma e prazo estabelecidos no subitem 6.12 estará automaticamente
excluído do Concurso Público

DOS CANDIDATOS QUE NECESSITAM DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA
PROVA
7.1 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá
preencher o Requerimento de Condições Especiais para Realização das Provas – Anexo V –
explicitando os recursos especiais necessários para cada fase do Concurso, anexar cópia
autenticada do laudo médico e entregar de 9 h às 17 h, no Posto de Inscrição situado na
Câmara Municipal de Nova Iguaçu, à Rua Prefeito João Luiz do Nascimento nº 38,
Anexo, Centro, Nova Iguaçu, RJ, IMPRETERIVELMENTE até o dia 21 de junho de 2016,
em envelope fechado, contendo na parte externa e frontal do envelope os seguintes dados:
CONCURSO PÚBLICO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA DE IGUAÇU – EDITAL 01 / 2016
REFERÊNCIA: DOCUMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO ESPECIAL
NOME COMPLETO DO CANDIDATO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO:
CARGO/ÁREA DE CONHECIMENTO PARA O QUAL CONCORRERÁ
7.2

7.3

7.4
7.5

7.6
7.7

O candidato que solicitar atendimento especial na forma estabelecida no subitem anterior
deverá entregar pessoalmente ou por terceiro cópia simples do CPF e do documento de
identidade, bem como original ou cópia autenticada em cartório do laudo médico emitido nos
últimos 60 (sessenta) dias constando número do CRM e data, sob pena de não ser aceito.
7.2.1 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) atestando a espécie e o
grau/nível da deficiência (quando for o caso), com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), que justifique o
atendimento especial solicitado e, ainda, obrigatoriamente, datado, carimbado com
nome e número do registro profissional e justificativa expressa para o atendimento
especial solicitado, bem como o detalhamento preciso do tipo de atendimento especial
que será necessário.
O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização da prova só
terá sua solicitação deferida caso tal recomendação seja decorrente de orientação médica
específica contida em laudo médico entregue pelo candidato ou em parecer emitido por
profissional de saúde.
7.3.1 Em nome da isonomia entre os candidatos, por padrão, será concedida uma hora a
mais para os candidatos nesta situação.
A solicitação de condições especiais será atendida segundo critérios de viabilidade e
de razoabilidade.
Nos casos de força maior, em que seja necessário solicitar atendimento especial após a data
estabelecida no Cronograma do Concurso, o candidato deverá enviar cópia digitalizada do
Requerimento de Condições Especiais (Anexo V), laudo médico que justifique o pedido, CPF
e identidade do candidato para o correio eletrônico camara.novaiguacu@gmail.com.
7.5.1 No caso citado no subitem 7.5, o candidato deverá se identificar ao Coordenador de
Local no dia e horário marcado para realização das provas, munido de laudo
médico.
7.5.2 O fornecimento do laudo médico ou do parecer (original ou cópia autenticada), por
qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A Câmara Municipal de
Nova de Iguaçu/RJ e a FUNRIO não se responsabilizam por qualquer tipo de
extravio que impeça a entrega do laudo à FUNRIO.
O laudo médico ou o parecer (original ou cópia autenticada) terá validade somente para este
Concurso e não será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias desse laudo.
A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá
preencher o Requerimento de Condições Especiais – Anexo V e entregar no Posto de
Inscrição juntamente com uma cópia da certidão de nascimento da criança,
IMPRETERIVELMENTE até o dia 21 de junho de 2016, na forma estabelecida no subitem
7.1 deste Edital.
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7.7.1

7.8

7.9

No dia das provas a candidata deverá trazer um acompanhante, que ficará em sala
reservada com a criança, e será o responsável pela sua guarda.
7.7.2
A candidata que não levar acompanhante adulto não poderá permanecer com a
criança no local de realização das provas.
7.7.3
Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
7.7.4
Para garantir a aplicação dos termos e condições deste Edital, a candidata, durante
o período de amamentação, será acompanhada por uma fiscal, sem a presença do
responsável pela guarda da criança.
7.7.5
No dia de realização da Prova o acompanhante deverá se apresentar ao
Coordenador de Local, munido da Carteira de Identidade.
Será divulgada no endereço eletrônico www.funrio.org.br a relação de candidatos que tiverem
deferidos e indeferidos os pedidos de atendimento especial para a realização das provas, na
data explicitada no Anexo VII – Cronograma.
O candidato cujo pedido de condições especiais for indeferido poderá interpor recurso
mediante requerimento dirigido à FUNRIO – Anexo V - disponível no endereço eletrônico
www.funrio.org.br e no Posto de Inscrição.
7.9.1
O formulário citado no item acima deverá ser entregue no Posto de Inscrição na data
fixada no Anexo VII - Cronograma.

8.

DO CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO (CCI)
8.1
A partir das 14h do dia 19 de julho de 2016 o candidato deverá acessar o endereço eletrônico
www.funrio.org.br e imprimir o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), onde constará o
dia, horário e local de realização das provas que integram a 1ª etapa do Concurso.
8.1.1
O candidato deverá conferir seus dados. Havendo inexatidão de algum dado
cadastral, o candidato deverá acessar na página do concurso www.funrio.org.br o
link específico do serviço de “Alterar Dados Cadastrais”.
8.2
No caso do candidato ter realizado a sua inscrição no Posto de Inscrição situado na Câmara
Municipal de Nova Iguaçu, à Rua Prefeito João Luiz do Nascimento nº 38, Anexo,
Centro, Nova Iguaçu, RJ, o mesmo deverá comparecer ao mesmo local, no período de 19
de julho de 2016 a 22 de julho de 2016, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados, de 9h às 17h, para
impressão do Cartão de Confirmação de Inscrição e conferência imediata dos dados.
8.2.1
Havendo inexatidão de algum dado cadastral o candidato deverá preencher o
formulário disponível no Posto de Inscrição no período de 19 a 22 de julho de 2016
de 9h às 17h e entregá-lo ao funcionário da FUNRIO responsável pelo Posto.
8.3
O candidato, não poderá alterar os seguintes dados: cargo para a qual concorre, seu
nome, seu CPF, nome da mãe e sua data de nascimento.
8.4
Serão de responsabilidade exclusiva do candidato as consequências advindas da não
verificação do Cartão de Confirmação de Inscrição, bem como da não solicitação da correção
na forma estabelecida neste Edital.
8.5
O candidato não poderá alegar desconhecimento dos locais de realização das provas como
justificativa de sua ausência. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo,
será considerado como desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Concurso
Público.

9.

DA ESTRUTURA DO CONCURSO PÚBLICO
10.1. O Concurso Público será composto de:
1ª etapa: a) Prova Objetiva (PO), de caráter eliminatório e classificatório, para os
candidatos a todos os cargos.
b) Prova Discursiva (PD) de caráter eliminatório e classificatório, para os
candidatos ao cargo de Procurador.
2ª etapa: Prova Prática (PP), de caráter eliminatório e classificatório, para os
candidatos aos cargos de Garçom e de Telefonista.
3ª etapa: Prova de Títulos (PT), de caráter classificatório, para os candidatos aos cargos
de Nível Superior.

11.

DAS PROVAS DA 1ª ETAPA PARA TODOS OS CARGOS (PO)
11.1 As Provas da 1ª Etapa, para todos os cargos, serão realizadas no dia 31 de julho de
2016 em local e horário a ser divulgado conforme estabelecido no item 8.
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11.2
11.3

A duração das Provas da 1ª Etapa será de 5 (cinco) horas.
A estrutura das Provas da 1ª Etapa está descrita no Anexo II, respeitados os conteúdos
programáticos estabelecidos no Anexo VIII, para cada um dos cargos.
11.4 Das Provas Objetivas para todos os cargos:
11.4.1 A Prova Objetiva para todos os cargos será do tipo múltipla escolha com 4 (quatro)
alternativas de “a” a “d”, das quais apenas uma é correta.
11.4.2 A Prova Objetiva será composta de questões conforme Anexo II.
11.4.3 O valor de cada questão da Prova Objetiva está explicitado no Anexo II.
11.4.4 Será atribuída NOTA ZERO à questão da Prova Objetiva que não corresponder ao
gabarito oficial ou que contiver emenda, rasura ou mais de uma ou nenhuma
resposta assinalada.
11.4.5 O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para o CartãoResposta, que será o único documento válido para a correção das provas.
11.4.6 O preenchimento do Cartão-Resposta será de inteira responsabilidade do candidato,
que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste
Edital, na Capa do Caderno de Questões e no Cartão-Resposta.
11.4.7 Respostas a lápis não serão corrigidas e será atribuída NOTA ZERO.
11.4.8 Não é permitido o uso de qualquer tipo de corretivo no Cartão‐Resposta.
11.4.9 Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão-Resposta por erro do candidato.
11.4.10 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do
preenchimento indevido do Cartão-Resposta.
11.4.11 O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, constantes no
Cartão-Resposta em especial seu nome, seu número de inscrição, cargo que optou e
o número de seu documento de identidade.
11.4.12 O candidato somente poderá apor sua assinatura no local indicado no
Cartão‐Resposta.

11.4.13 O candidato deverá assinalar no espaço definido no Cartão-Resposta o
modelo da prova que recebeu. Caso esta marcação não seja feita, a
correção do cartão ficará inviabilizada, recebendo neste caso nota ZERO
na Prova Objetiva.
11.4.14

No caso de prova realizada com o auxílio de um fiscal Ledor, além de auxiliar na
leitura da prova, o ledor também transcreverá as respostas para o Cartão-Resposta
do candidato, além de realizar a mesma marcação prevista no subitem anterior,
sempre sob a supervisão de outro fiscal, ambos devidamente treinados. Ao final da
prova, será lavrado um termo no qual o candidato concordará com as marcações
que foram efetuadas.
11.4.15 Ao terminar a Prova Objetiva, o candidato deverá entregar ao aplicador de prova o
Cartão‐Resposta devidamente assinado e o Caderno de Questões.
11.5 Da Prova Discursiva para os candidatos ao Cargo de Procurador
11.5.1 A prova discursiva, versando sobre os conteúdos indicados para a prova objetiva
conforme discriminado no Anexo VIII, consistirá na elaboração de uma peça jurídica
sobre institutos jurídicos, com valor máximo de 30 (trinta) pontos.
11.5.2 Da Correção das provas Discursivas:
11.5.2.1 Serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos classificados
até 10 (dez) vezes o número total de vagas do cargo, a partir da
ordem decrescente da nota obtida na Prova Objetiva, respeitados os
empatados na última colocação.
11.5.2.2 A Prova Discursiva será avaliada por dois avaliadores, sendo
atribuída nota de 0 (zero) a 30 (trinta), de forma individual e sigilosa,
ou seja, de tal modo que um avaliador não tenha conhecimento da
nota atribuída pelo outro.
11.5.2.3 A nota final da Prova Discursiva será a média aritmética das notas
dos dois avaliadores, sendo considerado aprovado o candidato que,
respeitados todos os critérios estabelecidos no item 11.5.2, obtiver
Nota Final igual ou superior a 06 (seis) pontos.
11.5.3 Constará da avaliação da Prova Discursiva: o domínio técnico do conteúdo aplicado,
a precisão da linguagem jurídica, a correção gramatical e a adequação vocabular
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11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11
11.12

considerados os mecanismos básicos de constituição do vernáculo e os
procedimentos de coesão e argumentação.
11.5.4 Na aferição do critério de correção gramatical, por ocasião da avaliação do
desempenho na Prova Discursiva, serão consideradas as normas ortográficas
promulgadas pelo Decreto Federal nº 6.583, de 29 de setembro de 2008.
11.5.6 Em hipótese alguma, o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na
correção pela Banca Examinadora.
11.5.7 A Prova Discursiva deverá ser manuscrita de forma legível, sendo obrigatório o uso
de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, e
a resposta definitiva deverá ser, obrigatoriamente, transcrita para a folha de textos
definitivos não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas,
salvo em caso de candidato que tenha solicitado atendimento especial para a
realização das provas. Nesse caso, se houver necessidade, o candidato será
acompanhado por funcionário designado pela FUNRIO devidamente treinado, para o
qual deverá ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais
gráficos de pontuação.
11.5.8 As folhas de textos definitivos serão os únicos documentos válidos para a correção
das provas discursivas. As folhas para rascunho constantes do caderno de questões
são de preenchimento facultativo e não valerão para tal finalidade.
11.5.9 O candidato que não tiver a sua Prova Discursiva corrigida de acordo com o critério
estabelecido no subitem 11.5.2.1 será eliminado do Concurso.
11.5.10 A Folha de Resposta Definitiva não poderá ser assinada, rubricada ou conter, em
outro local que não o apropriado, qualquer palavra, assinatura, traços, desenhos
ou rabiscos, etc que a identifique, sob pena de anulação da respectiva prova.
11.5.11 Será atribuída nota zero à Prova Discursiva que:
a) for escrita a lápis, em parte ou na totalidade;
b) estiver em branco;
c) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;
d) fugir ao tema proposto.
11.5.12 Não é permitido o uso de qualquer tipo de corretivo na prova discursiva.
O candidato deverá comparecer aos locais de prova definidos com, pelo menos, 60
(sessenta) minutos de antecedência do horário marcado para início das provas, munido do
original de um dos documentos de identificação citados no subitem 11.8, de caneta
esferográfica de tinta preta ou azul fabricada em MATERIAL TRANSPARENTE e do boleto
comprovando o pagamento da taxa de inscrição.
No tempo reservado às provas, está incluído o destinado à coleta de impressão digital, caso
ocorra, e a transcrição das respostas para o Cartão‐Resposta, bem como a transcrição da
prova discursiva no caso dos candidatos ao cargo de Procurador.
SERÃO CONSIDERADOS documentos de identificação aqueles expedidos pelas Secretarias
de Segurança Pública, Diretoria Geral de Polícia, Forças Armadas e Polícia Militar, a Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) com foto, Passaporte, Carteira de Trabalho (CTPS), bem
como as carteiras expedidas por Ordens ou Conselhos que, por lei federal, são considerados
documentos de identidade.
NÃO SERÃO ACEITOS como documentos de identidade, por serem documentos destinados
a outros fins, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem foto, a Certidão de Nascimento, o
Cadastro de Pessoa Física (CPF), a Certidão de Casamento, o Título Eleitoral, a Carteira de
Estudante e o Certificado de Alistamento ou Reservista.
O documento apresentado deverá estar dentro do prazo de validade, quando for o caso, e em
perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato e a sua
assinatura. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos diferentes dos estabelecidos
no subitem 11.8.
Caso o candidato não apresente o documento de identificação original por motivo de furto,
roubo ou perda, deverá apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em órgão
policial, emitido com prazo máximo de 30 (trinta) dias anteriores à data da realização das
provas. No dia de realização da prova, o candidato será submetido à identificação especial,
compreendendo coleta de dados, de assinatura e de impressão digital em formulário próprio,
fornecido pela FUNRIO.
FUNRIO
E-mail: camara.novaiguacu@gmail.com
Tel: (021) 3178-1185 – 9h às 17h

Câmara Municipal de Nova Iguaçu – Edital nº 01/2016

11.13 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo,
danificar o seu Cartão-Resposta bem como a folha para transcrição da prova discursiva no
caso dos candidatos ao cargo de Procurador, sob pena de arcar com os prejuízos advindos
da impossibilidade de realização da correção.
11.14 Durante a realização das provas, não será permitida a comunicação entre os candidatos, bem
como o uso de borrachas, lápis, lapiseiras (de nenhum tipo e/ou modelo), corretivos, régua,
compasso etc, nem fazer qualquer espécie de consulta, nem usar qualquer tipo de
calculadora, inclusive as eletrônicas (ou similares).
11.15 Por motivo de segurança serão adotados os seguintes procedimentos, tendo em vista a
natureza da prova:
11.15.1 NÃO SERÁ PERMITIDO nos locais de prova, candidatos portando qualquer tipo
de arma, salvo os casos previstos em lei, aparelhos eletrônicos, tais como bip,
telefone CELULAR, walkman, fones de ouvido, MP3 player, agenda eletrônica,
notebook, palmtop, tablets, receptor, gravador, máquina fotográfica,
calculadora, caneta filmadora, pager etc, bem como RELÓGIO de qualquer
espécie. Desse modo antes de entrar na sala de provas, o candidato deverá
guardar, em embalagem porta‐objetos fornecida pela equipe de aplicação,
telefone celular desligado e quaisquer outros equipamentos eletrônicos
desligados, sob pena de ser eliminado do concurso.
a) A embalagem porta‐objetos devidamente lacrada deverá ser mantida embaixo da
carteira até o término das suas provas. A embalagem porta‐objetos somente
poderá ser deslacrada fora do ambiente de provas.
11.15.2 Caso o candidato não cumpra as determinações constantes no item anterior mais
especificamente no caso do telefone celular, e o mesmo emita qualquer sinal durante
a prova, o candidato será eliminado do Concurso.
11.15.3 NÃO SERÁ PERMITIDO, durante a realização das provas, a comunicação verbal,
gestual, escrita, etc. entre candidatos, bem como o uso de: livros, anotações,
impressos, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné,
gorro) ou outros materiais similares.
11.15.4 SOMENTE SERÁ PERMITIDO o uso de caneta de tinta preta ou azul fabricada em
MATERIAL TRANSPARENTE, podendo ser eliminado do Concurso Público o
candidato que se recusar a atender esta determinação.
11.16 A FUNRIO não se responsabilizará pela guarda de quaisquer materiais dos candidatos, bem
como por perda ou extravio de objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos durante a
realização das provas, nem por danos a eles causados. O local de realização das provas não
disporá de guarda‐volumes.
11.17 A FUNRIO recomenda que os candidatos não levem no dia de realização das provas nenhum
dos objetos citados no item 11.15, pois o porte e/ou uso desses objetos poderá acarretar a
eliminação do candidato do certame.
11.18 A FUNRIO se reserva o direito de, em caso de porte e/ou uso dos objetos descritos no
subitem 11.15, não comunicar ao candidato, no local de prova, a sua eliminação, a fim de
garantir a tranquilidade e a organização durante a realização das provas. O fato será lavrado
em relatório de sala pelos aplicadores de prova e, posteriormente, comunicado a FUNRIO
que, em momento oportuno poderá promover a eliminação do candidato do certame,
assegurando ao candidato o prazo de 2 (dois) dias úteis para manifestar‐se, através do e-mail
camara.novaiguacu@gmail.com.
11.19 Nos casos de eventual falta de prova/material personalizado de aplicação de provas, em
razão de falha de impressão ou de equívoco na distribuição de prova/material, A FUNRIO tem
a prerrogativa de entregar ao candidato prova/material reserva não personalizado
eletronicamente, o que será registrado em ata de sala e de coordenação.
11.20 SOMENTE DECORRIDOS 90 (NOVENTA) MINUTOS DO INÍCIO DA PROVA, O
CANDIDATO PODERÁ RETIRAR‐SE, DEFINITIVAMENTE DA SALA E DO PRÉDIO,
MESMO QUE TENHA DESISTIDO DO CONCURSO.
11.21 Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos na sala,
sendo liberados somente após a entrega do Cartão-Resposta e das folhas de textos
definitivos das provas discursivas no caso dos candidatos ao cargo de Procurador e terem
seus nomes registrados em ata e nela aposicionadas suas respectivas assinaturas.
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11.22 Não haverá segunda chamada para a realização das provas, nem tampouco as provas
serão aplicadas fora dos locais e horários determinados pela FUNRIO.
11.23 No dia da realização das provas, na possibilidade do nome do candidato não constar nas
listagens oficiais, a FUNRIO realizará à inclusão do candidato, mediante a apresentação do
boleto bancário comprovando o pagamento da taxa de inscrição, dentro do prazo
estabelecido no Edital.
11.23.1 A inclusão será realizada de forma condicional e será analisada pela FUNRIO, na
fase da correção da prova objetiva, com intuito de se verificar a efetividade da
referida inscrição.
11.23.2 Constatada a improcedência da inscrição, essa será cancelada, independentemente
de qualquer formalidade, assim como serão considerados nulos todos os atos
decorrentes.
11.24 O candidato NÃO poderá levar seu Caderno de Questões (Prova) das Provas da 1ª
Etapa.
11.25 Será disponibilizado, no dia seguinte ao da aplicação das Provas da 1ª Etapa, após às 14
horas, no endereço eletrônico www.funrio.org.br os exemplares digitalizados de todas as
provas de todos os cargos.
11.26 O candidato NÃO PODERÁ ANOTAR SEUS ASSINALAMENTOS (copiar suas
respostas), sob pena de ser eliminado do Concurso.
11.27 Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância;
b) apresentar-se em local diferente daquele constante no Cartão de Confirmação de
Inscrição;
c) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
d) não apresentar documento de identificação original e oficial que bem o identifique;
e) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
f) ausentar-se do local de provas antes de decorridos 90 (noventa) minutos do seu início;
g) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou
em qualquer outro meio, no dia da aplicação das provas.
h) ausentar-se da sala de provas levando o Cartão-Resposta, a Folha de Resposta Definitiva
da Prova Discursiva no caso dos candidatos ao cargo de Procurador, Caderno de Questões
ou outros materiais não permitidos;
i) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
j) não devolver integralmente o material recebido;
k) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação,
impressos ou máquina calculadora ou similar;
l) estiver portando e/ou fazendo uso de qualquer dos itens listados no subitem 11.15;
m) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento
indevido;
11.28 A FUNRIO divulgará a partir do dia 18 de agosto de 2016, a imagem do Cartão-Resposta
dos candidatos que realizaram as provas objetivas, exceto daqueles eliminados em função
das normas previstas neste Edital.
11.28.1 O Cartão-Resposta poderá ser impresso, sendo, entretanto, acessado somente pelo
candidato mediante sua senha.
11.29 O candidato que insistir em retirar-se da sala, descumprindo as normas estabelecidas neste
Edital, deverá assinar o Termo de Desistência do Concurso e, caso se negue, será lavrado
Termo de Ocorrência, testemunhado por dois outros candidatos, pelo fiscal e pelo
Coordenador do Local.
11.30 Qualquer observação feita por um candidato deverá ser lavrada em Ata, com o registro do
nome e número de inscrição do mesmo.
12.

DA PROVA PRÁTICA (PP) PARA OS CARGOS DE GARÇOM E DE TELEFONISTA
12.1 A Prova Prática (PP) visa avaliar a aptidão do candidato, habilidade e conhecimentos
técnicos necessários ao exercício das atividades inerentes aos cargos de Garçom e de
Telefonista.
12.2 A Prova Prática terá caráter eliminatório e classificatório e valerá, no máximo 50 (cinquenta)
pontos, em conformidade com os critérios fixados no Anexo II deste Edital.
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12.3

12.4

12.5

12.6
12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13
12.14
12.15
12.16
13.

Para a Prova Prática serão convocados, em Edital específico, os candidatos que estejam
concorrendo aos cargos de GARÇOM e de TELEFONISTA e sejam aprovados na Prova
Objetiva.
12.3.1 A CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA SERÁ FEITA EM ORDEM
DECRESCENTE DA NOTA FINAL DA PROVA OBJETIVA, RESPEITADA A
PROPORÇÃO DE ATÉ 10 (DEZ) VEZES O NÚMERO DE VAGAS DEFINIDO NO
ANEXO I.
12.3.2 EM CASO DE EMPATE COM O ÚLTIMO CLASSIFICADO, SERÃO
CONVOCADOS PARA A PROVA PRÁTICA TODOS OS CANDIDATOS
EMPATADOS NA ÚLTIMA NOTA, RESPEITADA A OPÇÃO DO CARGO.
A convocação para a Prova Prática será feita exclusivamente por meio de Edital específico
divulgado na página da FUNRIO, www.funrio.org.br e no Posto de Atendimento, na data
fixada no Anexo VII – Cronograma do Concurso.
12.4.1 A FUNRIO não enviará nenhum tipo de correspondência aos candidatos convocando
para a Prova Prática.
O CANDIDATO SÓ SERÁ APROVADO NA ETAPA DE PROVA PRÁTICA SE OBTIVER
NO MÍNIMO 25 (VINTE E CINCO) PONTOS. CASO OBTENHA MENOS DE 25 PONTOS,
O CANDIDATO SERÁ REPROVADO E CONSEQUENTEMENTE ELIMINADO DO
CONCURSO PÚBLICO.
A Prova Prática (PP) terá até 15 (quinze) minutos de duração, sendo realizada em data,
horário e local a ser divulgado quando da convocação.
O candidato que não comparecer no dia e horário definidos, comparecer em dia diferente do
seu agendamento ou comparecer em local diferente daquele definido e divulgado no Edital
de Convocação será considerado faltoso e desta forma será eliminado do Concurso Público.
O candidato deverá chegar ao local de realização da Prova Prática com pelo menos 30
minutos de antecedência do horário definido no Edital de Convocação, portando documento
oficial de identidade conforme definido no item 11.8.
12.8.1 Os documentos deverão estar em perfeito estado, de forma a permitir, com clareza,
a verificação das condições de atendimento ao Edital e a identificação do candidato,
caso contrário não poderá realizar a Prova Prática, sendo eliminado do Concurso
Público.
EM NENHUMA HIPÓTESE HAVERÁ SEGUNDA CHAMADA DA PROVA PRÁTICA, seja
qual for o motivo alegado. Neste caso, o candidato será considerado faltoso e em
consequência eliminado do Concurso Público.
As Provas Práticas serão filmadas para registro, avaliação e eventual consulta. O candidato
que se recusar a permitir a filmagem/ gravação de seu teste prático será considerado
eliminado do Concurso.
O candidato que deixar de realizar qualquer um dos testes que compõem sua Prova Prática
ou abandonar o local dos testes será considerado desistente e em consequência eliminado
do Concurso.
Os casos de alterações físicas, psíquicas ou orgânicas, mesmo que temporárias (gravidez,
estados menstruais, indisposições, câimbras, contusões, luxações, fraturas, etc.), que
impossibilitem a realização da Prova Prática, na data marcada, ou diminuam ou limitem a
capacidade física do candidato, não serão levados em consideração, não sendo concedido
qualquer tratamento diferenciado ou adiamento da Prova Prática.
Na Prova Prática após assinar a Lista de Presença no local determinado, o candidato
deverá aguardar seu encaminhamento para o local de realização da prova.
Na Prova Prática aplicar-se-ão, no que couber, os procedimentos de identificação,
comportamento e segurança, estabelecidos neste Edital.
A nota final obtida por cada candidato na Prova Prática será registrada pelos avaliadores no
formulário de Avaliação da Prova Prática.
O resultado final da Prova Prática será divulgado a partir das 14h, no endereço eletrônico da
FUNRIO e no Posto de Atendimento, conforme o Anexo VII – Cronograma.

DA PROVA DE TÍTULOS (PT) PARA OS CANDIDATOS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR –
Procurador/ Administrador/ Analista de Sistemas/ Analista Legislativo/ Comunicador Social/
Contador
FUNRIO
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13.1

A Prova de Títulos terá caráter classificatório com valoração máxima de 15 (quinze)
pontos, em conformidade com os critérios e valores determinados neste Edital.
13.1.1 Serão convocados para a Prova de Títulos os candidatos aprovados nas provas da
1ª Etapa respeitada a proporção de até 10 (dez) vezes o número de vagas por cargo
conforme Anexo I e a rigorosa ordem de classificação do resultado das provas da 1ª
Etapa.
Cargo
Procurador
Administrador
Analista de Sistemas
Analista Legislativo
Comunicador Social
Contador

13.2

13.3

13.4

Número de Candidatos convocados
para Prova de Títulos
20
20
20
20
20
10

13.1.2 Em caso de empate com o último classificado, serão convocados para a Prova de
Títulos todos os candidatos que obtiverem esta mesma nota, ou seja os candidatos
empatados na última nota, considerando cada cargo.
A convocação para a Prova de Títulos será feita exclusivamente por meio de Edital
específico divulgado na página da FUNRIO www.funrio.org.br e no Posto de
Atendimento, na data fixada no Anexo VII – Cronograma do Concurso.
13.2.1 A FUNRIO não enviará nenhum tipo de correspondência aos candidatos convocando
para a Prova de Títulos.
13.2.2 Somente serão pontuados os títulos que estiverem relacionados nos quadros
constantes dos itens 13.18 e 13.19 e forem correlatos com o cargo pretendido.
13.2.3 No caso da apresentação de mais um título somente será computado, para fins de
pontuação, o de maior valor. Ou seja, os títulos relacionados nas alíneas “A”, “B”, “C”
e “D” dos itens 13.18 e 13.19 não terão contagem cumulativa.
O candidato convocado para a Prova de Títulos ou seu representante legal deverá entregar
seus títulos conforme data fixada no Anexo VII – Cronograma - de 9h às 17h no Posto de
Atendimento situado na Câmara Municipal de Nova Iguaçu, à Rua Prefeito João Luiz do
Nascimento nº 38, Anexo, Centro, Nova Iguaçu, RJ.
Os títulos deverão ser entregues em envelope lacrado contendo na parte externa e frontal do
envelope os seguintes termos:
CONCURSO PÚBLICO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU – EDITAL 01 / 2016
REFERÊNCIA: DOCUMENTAÇÃO PARA PROVA DE TÍTULOS
NOME COMPLETO DO CANDIDATO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CARGO PARA O QUAL CONCORRERÁ
13.5

13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11

Para efeito de pontuação, só serão considerados cópias autenticadas em cartório ou
documentos gerados por via eletrônica que estejam acompanhados do respectivo
mecanismo de autenticação.
O candidato que não entregar os documentos para a Prova de Títulos, no prazo
estabelecido no subitem 13.3 deste Edital, receberá nota 0 (zero) na Avaliação de Títulos.
Os documentos entregues para a Prova de Títulos fora do prazo estabelecido no subitem
13.3 deste Edital não serão analisados.
Não serão pontuados os documentos relacionados aos pré-requisitos para o exercício do
cargo.
Os candidatos que não forem convocados para a Prova de Títulos, mesmo que aprovados
na Prova Objetiva não serão aproveitados, sendo eliminados do Concurso Público.
As cópias dos documentos entregues não serão devolvidas.
Para a comprovação da conclusão do curso de pós-graduação Stricto Sensu em nível de
mestrado ou doutorado, será aceito o diploma ou certificado/ declaração (este último
acompanhado obrigatoriamente de histórico escolar que permita identificar o número de
FUNRIO
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13.12

13.13

13.14
13.15
13.16

13.17
13.18

créditos obtidos, as disciplinas cursadas e a indicação do resultado do julgamento da
dissertação ou tese) de conclusão do curso.
Para a comprovação da conclusão do curso de pós-graduação Lato Sensu, será aceito o
certificado de conclusão do curso, nos moldes do Artigo 7º da Resolução CNE/CES no
01/07, de 08 de junho de 2007.
13.12.1 Caso o certificado não contenha as informações definidas pela resolução citada no
subitem anterior, será aceita uma declaração da instituição (a declaração deverá
ser emitida em papel timbrado e com o carimbo de CNPJ da instituição responsável
pelo curso) informando que o curso atende às exigências da referida Resolução,
anexando, obrigatoriamente, o histórico escolar que permita identificar a quantidade
total de horas do curso, as disciplinas cursadas e a indicação da aprovação ou não
no curso, contendo inclusive aprovação da banca e carimbo da instituição, quando
for o caso.
Não será considerado como curso de pós-graduação Lato Sensu o curso de pós-graduação
Stricto Sensu em nível de mestrado ou doutorado cujas disciplinas estejam concluídas e o
candidato ainda não tenha apresentado a dissertação ou tese, ou obtido o resultado do
julgamento das mesmas.
Todos os documentos deverão ser oriundos de instituições reconhecidas pelo MEC ou
devem ser registrados pelo MEC, conforme o caso.
Os documentos relativos a cursos realizados no exterior só serão considerados quando
atendida a legislação nacional aplicável.
Somente serão aceitos certificados/declarações das instituições referidas nos subitens
anteriores nos quais seja possível efetuar a identificação das mesmas e constem todos os
dados necessários à sua perfeita comprovação.
O candidato que possuir alteração de nome (casamento, separação etc.) deverá anexar
cópia do documento comprobatório da alteração, sob pena de não ter pontuados títulos com
nome diferente da inscrição e/ou identidade.
Critérios para a pontuação de títulos para os candidatos ao cargo de Procurador
Alínea
A
B
C
D

Título
Curso de Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de
Doutorado, na área jurídica (concluído).
Curso de Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de
Mestrado, na área jurídica (concluído).
Curso de Pós-Graduação "Lato Sensu" em nível de
Especialização, com carga horária mínima de 360h, na
área jurídica. (Concluído)
Curso de Aperfeiçoamento/ Capacitação na área
jurídica com carga horária mínima de 180h. (Concluído)

Nº Máximo
de títulos

Pontuação
por título

Pontuação
máxima por
título

01

15

15

01

10

10

02

2,5

05

02

01

02

15

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

13.19

Critérios para a pontuação de títulos para os candidatos aos cargos de Nível Superior –
Administrador/ Analista de Sistemas/ Analista Legislativo/ Comunicador Social/
Contador
Alínea

A

B

C

D

Título
Curso de Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de
Doutorado, na área do cargo ao qual concorre e/ou na
área de formação (concluído).
Curso de Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de
Mestrado, na área do cargo ao qual concorre e/ou na
área de formação (concluído).
Curso de Pós-Graduação "Lato Sensu" em nível de
Especialização, na área do cargo ao qual concorre
e/ou na área de formação, com carga horária mínima
de 360 h. (Concluído)
Curso de Aperfeiçoamento/ Capacitação na área do
cargo ao qual concorre e/ou na área de formação com
carga horária mínima de 180h. (Concluído)

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS
FUNRIO
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Nº Máximo
de títulos

Pontuação
por título

Pontuação
máxima por
título

01

15

15

01

10

10

02

2,5

05

02

01

02

15
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14.

DO RESULTADO FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO
14.1 A nota final do candidato será calculada, considerando-se que NF é a nota final, NPO é a
nota da Prova Objetiva, NPP é a nota da Prova Prática e NPT é a nota da Avaliação de
Títulos da seguinte forma:
a) Para os candidatos ao cargo de Procurador
NF (Nota Final) = NPO (Nota da Prova Objetiva) + NPD (Nota da Prova Discursiva)
+ NAT (Nota da Prova de Títulos)

b) Para os candidatos aos cargos de Nível Superior - Administrador/ Analista de
Sistemas/ Analista Legislativo/ Comunicador Social/ Contador
NF (Nota Final) = NPO (Nota da Prova Objetiva) + NAT (Nota da Prova de Títulos)
c) Para os candidatos aos cargos de Nível Médio, cargos de Nível Fundamental
(exceto para os cargos de Garçom e de Telefonista) e cargos de Nível Fundamental
Incompleto
NF (Nota Final) = NPO (Nota da Prova Objetiva)
d) Para os candidatos aos cargos de Garçom e de Telefonista
NF (Nota Final) = NPO (Nota da Prova Objetiva) + NPP (Nota da Prova Prática)
14.2

14.3

Os candidatos considerados aprovados, segundo os critérios estabelecidos no Anexo II
deste Edital, serão ordenados e classificados segundo a ordem decrescente da Nota Final
(NF), conforme o Cargo Público.
Em caso de igualdade de pontos na classificação final, serão adotados os seguintes critérios
de desempate, na situação em que nenhum dos candidatos empatados possua idade
igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos até o último dia de inscrição,
desempate se fará da seguinte forma:
14.3.1 Para os candidatos ao cargo de Procurador
a) maior Nota na Prova Discursiva (PD);
b) maior nota no conteúdo Conhecimentos Específicos;
c) maior nota na Prova de Títulos;
d) maior nota no conteúdo Língua Portuguesa;
e) maior idade.
14.3.2

Para os candidatos aos cargos de Nível Superior - Administrador/ Analista de
Sistemas/ Analista Legislativo/ Comunicador Social/ Contador
a) maior nota no conteúdo de Conhecimentos Específicos;
b) maior nota na Prova de Títulos (PT);
c) maior nota no conteúdo de Língua Portuguesa;
d) maior nota no conteúdo Regimento Interno da CMNI;
e) maior idade.

14.3.3

Para os candidatos aos cargos de Nível Médio
a) maior nota no conteúdo de Conhecimentos Específicos;
b) maior nota no conteúdo de Língua Portuguesa;
c) maior nota no conteúdo Regimento Interno da CMNI;
d) maior nota no conteúdo Noções de Informática;
e) maior idade.

14.3.4

Para os candidatos
Administrativo:

aos

cargos

de

FUNRIO
E-mail: camara.novaiguacu@gmail.com
Tel: (021) 3178-1185 – 9h às 17h

Auxiliar

Legislativo

e
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a) maior nota na disciplina de Língua Portuguesa;
b) maior nota no conteúdo Raciocínio Lógico Quantitativo;
c) maior nota no conteúdo Regimento Interno da CMNI;
d) maior nota no conteúdo Noções de Informática;
e) maior idade.
14.3.5 Para os candidatos aos cargos de Garçom e Telefonista
a) maior nota na Prova Prática (PT);
b) maior nota na disciplina de Língua Portuguesa;
c) maior nota no conteúdo Raciocínio Lógico Quantitativo;
d) maior nota no conteúdo Regimento Interno da CMNI;
e) maior idade.
14.3.6 Para os candidatos ao cargo de Motorista
a) maior nota no conteúdo de Conhecimentos Específicos;
b) maior nota na disciplina de Língua Portuguesa;
c) maior nota no conteúdo Raciocínio Lógico Quantitativo;
d) maior nota no conteúdo Regimento Interno da CMNI;
e) maior idade.
14.3.7 Para os candidatos ao cargo de Auxiliar de Serviços Gerais
a) maior nota no conteúdo de Língua Portuguesa;
b) maior nota no conteúdo Raciocínio Lógico e Quantitativo;
c) maior nota no conteúdo Atualidades;
d) maior idade.
14.4

Em caso de igualdade na nota final, para fins de classificação, para o emprego de ACS, na
situação em que pelo menos um dos candidatos empatados possua idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos, completos até o último dia de inscrição, o desempate se
fará da seguinte forma:
14.4.1 Para os candidatos ao cargo de Procurador
a) maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
b) maior Nota na Prova Discursiva (PD);
c) maior nota no conteúdo Conhecimentos Específicos;
d) maior nota na Prova de Títulos;
e) maior nota no conteúdo Língua Portuguesa.
14.4.2

Para os candidatos aos cargos de Nível Superior - Administrador/ Analista de
Sistemas/ Analista Legislativo/ Comunicador Social/ Contador
a) maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
b) maior nota no conteúdo de Conhecimentos Específicos;
c) maior nota na Prova de Títulos (PT);
d) maior nota no conteúdo de Língua Portuguesa;
e) maior nota no conteúdo Regimento Interno da CMNI.

14.4.3

Para os candidatos a todos os cargos de Nível Médio
a) maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
b) maior nota no conteúdo de Conhecimentos Específicos;
c) maior nota no conteúdo de Língua Portuguesa;
d) maior nota no conteúdo Regimento Interno da CMNI;
e) maior nota no conteúdo Conhecimentos de Informática.

14.3.4

Para os candidatos aos cargos de Auxiliar Legislativo e
Administrativo:
a) maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
b) maior nota na disciplina de Língua Portuguesa;
c) maior nota no conteúdo Raciocínio Lógico Quantitativo;
d) maior nota no conteúdo Regimento Interno da CMNI;
e) maior nota no conteúdo Noções de Informática;
FUNRIO
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15.

14.4.5

Para os candidatos aos cargos de Garçom e Telefonista
a)maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
b) maior nota na Prova Prática (PT);
c) maior nota na disciplina de Língua Portuguesa;
d) maior nota no conteúdo Raciocínio Lógico Quantitativo;
e) maior nota no conteúdo Regimento Interno da CMNI.

14.4.6

Para os candidatos ao cargo de Motorista
a) maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
b) maior nota no conteúdo de Conhecimentos Específicos;
c) maior nota na disciplina de Língua Portuguesa;
d) maior nota no conteúdo Raciocínio Lógico Quantitativo;
e) maior nota no conteúdo Regimento Interno da CMNI.

14.4.7

Para os candidatos ao cargo de Auxiliar de Serviços Gerais
a) maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
b) maior nota no conteúdo de Língua Portuguesa;
c) maior nota no conteúdo Raciocínio Lógico e Quantitativo;
d) maior nota no conteúdo Atualidades.

DOS RECURSOS
15.1 Serão disponibilizados na página da FUNRIO www.funrio.org.br formulários eletrônicos para
cada um dos recursos administrativos previstos e relacionados aos eventos, que só ficarão
disponíveis no intervalo de dias fixado no Anexo VII, sempre das 09 horas do primeiro até as
23:59 do último dia previsto.
15.1.1 O formulário para os Recursos estará disponível no site da FUNRIO até as
23h59min do dia anterior ao término do prazo estabelecido no Anexo VII –
Cronograma. Após esta data, e até o término do prazo, o mesmo estará
disponível apenas no Posto de Inscrição, respeitado o horário de
funcionamento, ou seja, 9h às 17h.
15.1.2 No caso dos candidatos que não tenham acesso à internet, os formulários de
recursos poderão ser preenchidos no Posto de Inscrição Presencial, respeitados os
prazos fixados no Anexo VII e no horário de 9h às 17h.
15.2 Serão permitidos recursos administrativos contra as questões das Provas Objetivas, contra
questão da Prova Discursiva (candidatos ao cargo de Procurador), contra a nota preliminar
da Prova Prática (Candidatos aos cargos de Garçom e de Telefonista) e contra a nota
preliminar da Prova de Títulos (todos os cargos de nível superior).
15.2.1 No caso da Prova Objetiva, admitir-se-á um único recurso, por questão, para cada
candidato, relativamente ao gabarito, à formulação ou ao conteúdo das questões,
desde que devidamente fundamentado e instruído com referências
bibliográficas precisas.
15.2.2 No caso dos recursos interpostos Contra a Nota Preliminar da Prova Discursiva
(candidatos ao cargo de Procurador), Contra a Nota Preliminar da Prova Prática
(cargos de Garçom e de Telefonista) e Contra a Nota Preliminar da Avaliação de
Títulos (todos os cargos de Nível Superior), admitir-se-á um único formulário de
recurso por candidato.
15.3 No caso dos recursos interpostos contra Relação Preliminar dos Candidatos que concorrem
s vagas de Pessoas com Deficiências e Contra o Indeferimento da Isenção da Taxa de
Inscrição, admitir-se-á um único formulário de recurso por candidato.
15.4 Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões,
porventura anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos.
15.5 Será liminarmente indeferido o recurso:
a) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;
b) que estejam em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida;
d) sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente ou incoerente
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15.6
15.7
15.8
16.

e) encaminhados por meio de fax, correio eletrônico, pelos Correios, imprensa e/ou através
de “redes sociais on line”.
f) intempestivo.
Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso ou recurso de gabarito
oficial definitivo, bem como contra o resultado final das provas.
Todos os recursos serão analisados, e as decisões serão divulgadas na página da FUNRIO
www.funrio.org.br .
A decisão final da Banca Examinadora é soberana e irrecorrível, não existindo desta forma
recurso contra resultado de recurso.

DA NOMEAÇÃO E DA POSSE
16.1 O resultado final será homologado pelo Presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu,
mediante publicação na imprensa oficial do município, e divulgado na Internet na página da
FUNRIO www.funrio.org.br.
16.2 O candidato aprovado e classificado para as vagas existentes de acordo com o Anexo I
deste Edital, obedecendo à ordem de classificação, será convocado, por Edital publicado na
Imprensa Oficial do Município ou na ausência desta em jornal de grande circulação na
cidade e na região e, subsidiariamente, por meio do site oficial, e-mail e excepcionalmente,
por meio de correspondência, por telegrama ou carta com aviso de recebimento (AR),
cabendo ao candidato acompanhar a divulgação dos resultados, para comprovação de
requisitos e agendamento dos exames de saúde para admissão.
16.2.1 O candidato convocado que não se apresentar no local e data ou prazo
estabelecido, na convocação, será eliminado do Concurso.
16.3 O candidato, além de atender aos requisitos exigidos no item 3 deste Edital, deverá
apresentar, necessariamente, no ato da posse, os seguintes documentos originais e suas
fotocópias simples:
a) comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se já for cadastrado;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) 3 fotos 3x4;
d) Cédula de Identidade;
e) Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável. Se viúvo, apresentar
também a Certidão de Óbito; se divorciado, apresentar a Averbação na Certidão de
Casamento;
f) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 24 anos;
g) Cópia da Declaração de Bens encaminhada à Receita Federal, relativa ao último
exercício fiscal;
h) Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone);
i) Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo órgão competente;
j) Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
k) Registro no Conselho Regional da categoria profissional, quando for o caso; e
l) Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso exigido para o cargo conforme
especificado no Anexo I, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério de Educação;
m) apresentar declaração quanto ao exercício de outro(s) cargo(s), emprego(s) ou
função(ões) pública(s) e sobre recebimento de proventos decorrentes de aposentadoria e
pensão;
n) firmar, na forma da legislação vigente, declaração de não ter sido, nos últimos cinco anos
responsável por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de Contas da
União, do Tribunal de Contas de Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou, ainda, do
Conselho de Contas do Município; punido, em decisão da qual não caiba recurso
administrativo, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer
esfera do governo; condenado em processo criminal por prática de crimes contra a
Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal
Brasileiro, na Lei Federal nº 7.492/86, de 01 de junho de 1986, e na Lei Federal nº 8.429/92,
de 02 de fevereiro de 1992; condenado em processo judicial que impossibilite o exercício do
cargo;
o) Comprovante da pontuação referente às infrações, em autuação, penalidades,
canceladas e suspensas cometidas nos últimos 5 (cinco) anos, retirado no site do DETRANFUNRIO
E-mail: camara.novaiguacu@gmail.com
Tel: (021) 3178-1185 – 9h às 17h
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16.4

RJ com no máximo 10 (dez) dias de expedição, para os candidatos convocados para tomar
posse no cargo de Motorista.
A comprovação do período de 3 (três) anos de atividade jurídica previstos no Anexo I, para
o cargo de Procurador, deverá ser documentada e formalizada para o ato da posse do
candidato aprovado em todas as fases do concurso público.

16.4.1 É vedada, para efeito de comprovação de atividade jurídica, a contagem de
tempo de estágio ou de qualquer outra atividade anterior à conclusão do
curso de bacharelado em Direito.
16.4.2 A atividade jurídica será comprovada:
I – por certidão, expedida pelo órgão competente, de que o candidato exerce ou
exerceu cargo, função ou emprego privativo de bacharel em Direito, no qual
prepondere a interpretação e aplicação de normas jurídicas, com indicação do
período respectivo;
II – por cópia autenticada de peça ou arrazoado forense elaborado pelo candidato,
que tenha sido efetivamente apresentado em feito judicial, com data e autoria
incontroversas;
III – por publicação oficial em que o nome do candidato figure como advogado em
feito judicial, ou que demonstre o efetivo exercício da advocacia, como definido
no respectivo Estatuto;
IV – por certificado ou diploma de conclusão, em cursos de pós-graduação na área
jurídica, realizados pelas Escolas do Ministério Público, da Magistratura e da
Ordem dos Advogados do Brasil, de natureza pública, fundacional ou
associativa, reconhecidos pelas respectivas instituições, bem como os cursos
de pós-graduação reconhecidos pelo Ministério da Educação.
V – por certidão, expedida pelo órgão competente do Tribunal de Justiça, de que o
candidato exerce ou exerceu as funções de conciliador ou de juiz leigo nos
Juizados Especiais, com a indicação do período respectivo;
VI – a comprovação do tempo de atividade jurídica relativa a cargos, empregos ou
funções não privativas de bacharel em Direito será realizada por meio da
apresentação de certidão circunstanciada, expedida pelo órgão competente,
indicando as respectivas atribuições e a prática reiterada de atos que exijam a
utilização preponderante de conhecimentos jurídicos, cabendo à Câmara
Municipal de Nova Iguaçu analisar a pertinência do documento e reconhecer
sua validade em decisão fundamentada;
VII – por outros documentos que, a critério da Câmara Municipal de Nova Iguaçu,
sejam hábeis à demonstração da atividade jurídica.
16.5
16.6
16.7

16.8
16.9

16.10

Caso haja necessidade, a Câmara Municipal de Nova Iguaçu poderá solicitar outros
documentos complementares.
Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos.
Os candidatos convocados deverão submeter-se ao Exame Médico Admissional ou a
Exame Médico Específico (Pessoa com Deficiência (PcD)) em data agendada, que terá
decisão terminativa, após análise dos exames a serem custeados pelo candidato
convocado.
16.7.1 O candidato deverá providenciar os exames médicos/laboratoriais, com data de
validade de no máximo 120 (cento e vinte) dias, solicitados no Edital de convocação
do candidato.
O candidato que por qualquer motivo não apresentar os exames clínicos exigidos quando da
convocação, perderá automaticamente o direito à investidura.
Os candidatos Pessoas com Deficiência, além dos exames solicitados no Edital de
Convocação deverão apresentar Laudo Médico original com a descrição detalhada
conforme definido no item 4 deste Edital.
A aprovação e classificação final no Concurso Público asseguram aos candidatos, no limite
das vagas ofertadas, o direito de ingresso no cargo público segundo a ordem classificatória
e o cumprimento dos requisitos deste Edital, ficando a concretização destes atos
condicionada à oportunidade e conveniência da Administração no limite do prazo de
validade do certame, incluída a sua prorrogação.
FUNRIO
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17.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o Concurso Público
contidas neste Edital, seus anexos e em outros a serem eventualmente divulgados
17.2 Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências do
local de provas.
17.3 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de
aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo
e/ou aos critérios de avaliação e de classificação.
17.4 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou
por investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas serão
anuladas e ele será automaticamente eliminado do Concurso.
17.5 O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas implicará a eliminação do
candidato, podendo constituir tentativa de fraude.
17.6 O candidato poderá obter informações e orientações sobre o Concurso Público, tais como
Editais, processo de inscrição, local de prova, gabaritos, notas das Provas Objetivas, notas
da Prova Prática e da Prova de Títulos resultados dos recursos e resultado final na página
do Concurso no endereço eletrônico da FUNRIO www.funrio.org.br e no Posto de Inscrição
situado na Câmara Municipal de Nova Iguaçu, à Rua Prefeito João Luiz do Nascimento
nº 38, Anexo, Centro, Nova Iguaçu, RJ.
17.7 Todas as publicações oficiais referentes ao Concurso Público de que trata este Edital serão
feitas na Imprensa Oficial do Município de Nova Iguaçu ou na ausência desta em jornal de
grande circulação na cidade.
17.8 As despesas decorrentes da participação em todas as etapas e procedimentos do Concurso
de que trata este Edital, correrão por conta dos candidatos, os quais não terão direito a
ressarcimento de despesas de qualquer natureza.
17.9 Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões, relativos à classificação ou notas
de candidatos, valendo para tal fim os resultados publicados na Imprensa Oficial da Câmara
Municipal de Nova Iguaçu ou na ausência desta em jornal de grande circulação na cidade.
17.10 A legislação e alterações em dispositivos legais e normativos, com entrada em vigor após a
publicação deste Edital, não serão objeto de avaliação nas provas deste Concurso Público.
17.11 O prazo de validade deste Concurso será de 01 (um) ano, contado a partir da data da
publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da
Administração.
17.12 Após a homologação do resultado final do concurso, o candidato aprovado e classificado
neste Concurso Público deverá manter atualizado seu endereço e telefone junto à Câmara
Municipal de Nova Iguaçu, Rua Prefeito João Luiz do Nascimento nº 38, Centro, Nova
Iguaçu, RJ, das 9h às 16h, devendo o candidato comparecer munido dos documentos que
comprovem a alteração. Serão de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos
decorrentes da não atualização dessas informações.
17.14 Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer Editais Complementares,
avisos e convocações, relativos a este Concurso Público, que vierem a ser publicados pela
Câmara Municipal de Nova Iguaçu.
17.15 O Presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu no uso das suas atribuições legais
poderá adiar ou revogar o Certame por razões de interesse público, decorrente de fato
superveniente, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
17.16 Os casos omissos serão resolvidos pela Câmara Municipal de Nova Iguaçu juntamente com
a FUNRIO.

Mauricio Morais
Presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu

FUNRIO
E-mail: camara.novaiguacu@gmail.com
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ANEXO I – CARGOS, REQUISITOS, CARGA HORÁRIA SEMANAL, VENCIMENTO E TAXA DE INSCRIÇÃO
NÍVEL

CARGO PÚBLICO

NS

Procurador

NS

Administrador

NS

Analista de Sistemas

NS

Analista Legislativo

NS

Comunicador Social

NS

Contador

NM

Técnico em Contabilidade

NM

Técnico em Controle Interno

NM

Técnico em Arquivo

NM

Técnico em Enfermagem

NM

Técnico Legislativo

NM

Técnico em Informática

REQUISITOS
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em
Direito, com 3 (três) anos de atividade jurídica e inscrição no Quadro da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB).
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em
Administração, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação + Registro Profissional no Conselho de Classe da
Categoria.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior na
área de Análise de Sistemas fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível
superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em
Comunicação Social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida
pelo Ministério da Educação, e registro legal para o exercício da profissão.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em
Ciências Contábeis, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida
pelo Ministério da Educação e registro no Conselho Regional de Contabilidade
– C.R.C.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Nível Técnico em
Contabilidade reconhecido pelo Ministério da Educação e registro no Conselho
Regional de Contabilidade – C.R.C.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão do Ensino Médio ou
equivalente expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da
Educação.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão do Ensino Médio ou
equivalente expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da
Educação.
Diploma, devidamente registrado, de curso Técnico de Enfermagem
reconhecido pelo Ministério da Educação e registro no respectivo órgão de
fiscalização do exercício profissional.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão do Ensino Médio ou
equivalente expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da
Educação.
Diploma, devidamente registrado, de curso Técnico de Informática reconhecido
pelo Ministério da Educação.

VAGAS

TAXA DE
INSCRIÇÃO
R$

CHS

VENCIMENTO
R$

AC

PcD

TOTAL

30h

8.640,00

02

xx

02

135,00

40h

2.143,00

02

xx

02

100,00

40h

2.143,00

02

xx

02

100,00

40h

2.143,00

02

xx

02

100,00

40h

2.143,00

02

xx

02

100,00

40h

2.143,00

01

xx

01

100,00

40h

1.607,00

02

xx

02

85,00

40h

1.607,00

02

xx

02

85,00

40h

1.607,00

01

xx

01

85,00

40h

1.607,00

02

xx

02

85,00

40h

1.607,00

04

xx

04

85,00

40h

1.607,00

02

xx

02

85,00
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NÍVEL

CARGO PÚBLICO

NM

Técnico em Fotografia

NM

Agente Administrativo

NFC

Auxiliar Legislativo

NFC

Auxiliar Administrativo

NFC

Telefonista

NFC

Garçom

NFC

Motorista

NFI

Auxiliar de Serviços Gerais

Certificado, devidamente registrado, de conclusão do Ensino Médio
equivalente expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério
Educação.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão do Ensino Médio
equivalente expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério
Educação e noções básicas de Informática.
Certificado de conclusão do Ensino Fundamental, expedido por instituição
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e noções básicas
Informática.
Certificado de conclusão do Ensino Fundamental, expedido por instituição
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e noções básicas
Informática.
Certificado de conclusão do Ensino Fundamental, expedido por instituição
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e curso de telefonista.
Certificado de conclusão do Ensino Fundamental, expedido por instituição
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e curso de Garçom.
Certificado de conclusão do Ensino Fundamental, expedido por instituição
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação + Carteira Nacional
Habilitação, Categoria “D”.
Declaração ou Certificado de conclusão do 5º ano do Ensino Fundamental
antiga 4ª série completa.

VAGAS

TAXA DE
INSCRIÇÃO
R$

CHS

VENCIMENTO
R$

AC

PcD

TOTAL

ou
da

40h

1.607,00

01

xx

01

85,00

ou
da

40h

1.607,00

19

01

20

80,00

de
de

40h

1.206,00

09

01

10

50,00

de
de

40h

1.206,00

17

01

18

50,00

30h

1.206,00

02

xx

02

50,00

40h

1.206,00

02

xx

02

50,00

40h

1.206,00

03

xx

03

50,00

40h

904,00

09

01

10

40,00

REQUISITOS

de
de
de
de
ou

Importante: O diploma/certificado exigido para cada um dos cargos deverá ser fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.
Legenda:
NS – Nível Superior
NFC – Nível Fundamental Completo
NM – Nível Médio
NFI – Nível Fundamental Incompleto

AC – Vagas de ampla concorrência
PcD – Vagas reservadas para pessoas com deficiência
CHS – Carga Horária Semanal
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ANEXO II – QUADRO DE PROVAS – ATUALIZADO COM AS RETIFICAÇÕES nºs 01 E 03 DO EDITAL
NÍVEL

CARGO

Procurador

S
U
P
E
R
I
O
R

Administrador
Analista de Sistemas
Analista Legislativo
Comunicador Social
Contador

TIPO DE PROVA/
Nº DE QUESTÕES

Objetiva
40 Questões
70 pontos
Discursiva
30 pontos
Títulos - 15 pontos
Objetiva
50 Questões
100 PONTOS

CONTEÚDOS

TOTAL DE
QUESTÕES

PONTOS
POR
QUESTÃO

TOTAL
DE
PONTOS

PONTUAÇÃO MÍNIMA
PARA HABILITAÇÃO
NO CONTEÚDO

Língua Portuguesa

10

01

10

02

Conhecimentos Específicos

30

02

60

12

30

06

Conhecimentos Específicos

50
Língua Portuguesa
Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu
Noções de Informática
Regimento Interno da CMNI
Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu
Conhecimentos Específicos

10
05
05
05
05
20

02
01
01
01
01
03

Títulos - 15 pontos

MÉDIO

Agente Administrativo
Técnico em Arquivo
Técnico em Contabilidade
Técnico em Controle Interno
Técnico em Enfermagem
Técnico em Fotografia
Técnico em Informática
Técnico Legislativo

Objetiva
50 Questões
100 PONTOS

Objetiva
F
U
U
N
D
A
M
E
N
T
A
L

C
O
M
P
L
E
T
O

Auxiliar Administrativo
Auxiliar Legislativo

50 Questões
100 pontos
Objetiva

Motorista
50 Questões
100 pontos

Garçom
Telefonista

Objetiva
40 Questões
70 pontos

Auxiliar de Serviços Gerais

Objetiva
40 Questões
70 pontos

Legenda: CMNI - Câmara Municipal de Nova Iguaçu

04
01
01
01
01
12

50
Língua Portuguesa

10

02

20

04

Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu

05

01

05

01

Noções de Informática
Regimento Interno da CMNI

05
05

01
01

05
05

01
01

Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu

05

01

05

01

Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico Quantitativo
Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu
Noções de Informática
Regimento Interno da CMNI
Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico Quantitativo
Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu
Regimento Interno da CMNI
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico Quantitativo
Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu
Regimento Interno da CMNI

20
15
10
05
10
10
10
05
05
10
20
15
10
05
10

03
03
02
01
02
01
02
01
01
01
03
03
01
01
01

60
45
20
05
20
10
20
05
05
10
60
45
10
05
10
30

12
09
04
01
04
02
04
01
01
02
12
09
02
01
02
15

Prova Prática
FUND
INC

20
05
05
05
05
60

Língua Portuguesa

15

02

30

06

Raciocínio Lógico Quantitativo

15

02

30

06

Atualidades

10

01

10

02

Fund Inc – Nível Fundamental Incompleto
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ANEXO III - ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS
CARGO

ATRIBUIÇÕES

Procurador

Prestar assistência em assuntos de natureza jurídica bem como representar judicial e extrajudicialmente
a Câmara Municipal.

Administrador

Planejar, supervisionar, coordenar, orientar, controlar e organizar as atividades referentes às áreas de
gestão de pessoas, material, patrimônio e financeira, entre outras, bem como participar do planejamento
organizacional, promover estudos de racionalização e de avaliação do desempenho.

Analista de
Sistemas

Planejar, supervisionar, coordenar e orientar as atividades referentes à área de processamento de
dados.

Analista Legislativo

Planejar, coordenar e organizar as atividades referentes à área legislativa.

Comunicador Social

Planejar, executar, coordenar ou supervisionar as atividades de relações públicas ou jornalismo,
coletando informações e divulgando mensagens escritas, faladas ou televisionadas, para orientar e/ou
esclarecer os diversos segmentos da sociedade.

Contador

Planejar, coordenar e executar os trabalhos de análise, registro e perícias contábeis, estabelecendo
princípios, normas e procedimentos, obedecendo às determinações de controle externo, para permitir a
administração dos recursos patrimoniais e financeiros da Câmara.

Técnico em
Contabilidade

Coordenar, orientar, supervisionar e executar a contabilização financeira, orçamentária e patrimonial da
Câmara.

Técnico em
Controle Interno

Auxiliar nas inspeções e auditorias internas, verificando a situação patrimonial e financeira, através dos
livros contábeis, fiscais e comerciais, documentos e controles diversos, visando o cumprimento das
normas e procedimentos da Câmara Municipal de Nova Iguaçu.

Técnico em Arquivo

Receber, registrar e distribuir documentos, bem como controlar a sua movimentação. Executar todas as
tarefas necessárias à guarda e conservação dos documentos, assim como prestação de informações
relativas aos mesmos. Preparar documentos para microfilmagem e conservação e utilização do
microfilme.

Técnico em
Enfermagem

Técnico Legislativo

Executar atividades de nível técnico médio de cuidados e atividades de Primeiros Socorros no âmbito do
interior da CMNI e de seus servidores efetivos e comissionados. Aplicação de medicamentos e
tratamentos preliminares de acidentados e outros casos de saúde, providenciando o encaminhamento
para a unidade de saúde mais próxima. Executar outras tarefas correlatas a critério do seu superior
imediato.
Redigir e revisar, quando determinado, com correção de linguagem gramatical e perfeição técnica, atas,
proposições, ofícios, pareceres, exposições de motivos, memorandos, portarias, atos, instruções, ordens
de serviço, circulares, cartas e demais expedientes; elaborar, organizar, manusear e conservar
informações, fichários e arquivos, mantendo-os atualizados e de fácil consulta; lavrar atas das sessões e
dos trabalhos das comissões; preparar quadros, tabelas, relatórios e relações diversas; redigir e prestar
informações em processos de natureza administrativa ou legislativa; classificar e arquivar os
documentos da Câmara, de acordo com o plano de arquivo; sugerir periodicamente, sempre que lhe
parecerem necessárias, ampliações e modificações no plano de arquivo da Câmara; manter em perfeita
organização e funcionamento o arquivo da Câmara, cuidar da restauração, zelar pela conservação dos
documentos e reproduzir cópias quando necessário; organizar e manter em dia, devidamente
encadernados, as atas e os periódicos recebidos; organizar a biblioteca da Câmara e o respectivo
fichário, facilitando as consultas sobre seu acervo bibliográfico; fazer anotações e registros e executar
trabalhos de escrituração de livros e fichas; executar serviços de digitação que lhe forem atribuídos;
providenciar a reprodução de textos de proposições e outros documentos solicitados; proceder à
elaboração de redação final de proposições que receberem emendas; elaborar informações e revisar
pronunciamentos e proposições legislativas; acompanhar e assessorar os trabalhos das comissões e
redigir pareceres; anexar fotocópias a processos em tramitação; efetuar as correções gramaticais
necessárias nas proposições apresentadas por vereadores ou seus auxiliares e revisar
pronunciamentos.

1

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU - EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
CARGO

Técnico em
Informática

Técnico em
Fotografia
Agente
Administrativo

Auxiliar Legislativo

Auxiliar
Administrativo
Telefonista
Garçom
Motorista
Auxiliar de Serviços
Gerais

ATRIBUIÇÕES
Instalar e configurar software e hardwares, orientando os usuários nas especificações e comandos
necessários para sua utilização; Organizar e controlar os materiais necessários para a execução das
tarefas de operação, ordem de serviço, resultados dos processamentos, suprimentos, bibliografias etc;
Operar equipamentos de processamento automatizados de dados, mantendo ativa a malha de
dispositivos conectados; Interpretar as mensagens exibidas no monitor, adotando as medidas
necessárias; Notificar e informar aos usuários do sistema sobre qualquer falha ocorrida; Executar e
controlar os serviços de processamento de dados nos equipamentos que opera; Executar o suporte
técnico para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, com substituição, configuração e
instalação de módulos, partes e componente; Administrar cópias de segurança, impressão e segurança
dos equipamentos em sua área de atuação; Executar o controle dos fluxos de atividades, preparação e
acompanhamento da fase de processamento dos serviços e/ou monitoramento do funcionamento de
redes de computadores; Controlar e zelar pela correta utilização dos equipamentos; Ministrar
treinamento em área de seu conhecimento; Auxiliar na execução de planos de manutenção, dos
equipamentos, dos programas, das redes de computadores e dos sistemas operacionais; Elaborar,
atualizar e manter a documentação técnica necessária para a operação e manutenção das redes de
computadores; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
Registrar fotograficamente as atividades e eventos organizados ou relacionados com a Câmara
Municipal de Nova Iguaçu. Organizar o arquivo de fotografias; possuir amplo domínio de fotografia
digital, com conhecimento de programas de tratamento e transmissão de imagens; Executar qualquer
outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e
área. Executar outras tarefas correlatas a critério do seu superior imediato
Executar tarefas de apoio administrativo que envolvam maior grau de complexidade e requeiram certa
autonomia.
Atividades de nível básico de suporte comum às áreas administrativa e legislativa da Câmara Municipal,
que se destinam a executar tarefas simples e rotineiras de apoio administrativo abrangendo a execução
de serviços auxiliares envolvendo o atendimento ao público, providenciando e anexando cópias de
documentos. Arquivando e manuseando pastas e fichas: Executando serviços simples de restauração,
protocolo de envio e recebimento de processos e demais atividades específicas internas ou externas, de
auxílio aos serviços dos Gabinetes, das unidades administrativas e dos programas de treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal. Assessorar na execução dos serviços de recepção, controle e distribuição
de correspondências encaminhada à Câmara. Assessorar na execução do serviço de expedição de
correspondência da Câmara, exceto a emitida pelos Gabinetes dos Vereadores. Recebe, confere e
registra a tramitação de papeis, fiscalizando o cumprimento das normas referentes a protocolo; Autua
documentos e preenche fichas de registro para formalizar processos, encaminhando sua reposição de
acordo com normas preestabelecidas; Recebe material de fornecedores, conferindo as especificações
dos materiais com os documentos de entrega; Preenche fichas, formulários e mapas, conferindo as
especificações dos materiais com os documentos de entrega; Elabora, sob orientação, demonstrativos e
relações, realizando os levantamentos necessários; Faz cálculos simples; Opera e zela pela
manutenção de máquinas reprográficas, impressoras, autenticadoras e outros equipamentos sob sua
responsabilidade; Executar outras tarefas correlatas a critério do seu superior imediato.
Executar, sob supervisão direta, tarefas simples e rotineiras de apoio administrativo.
Atender aparelhos telefônicos, para estabelecer comunicações internas locais, interurbanas e
internacionais.
Servir alimentos e bebidas ao presidente, diretoria, assessores de vereadores da Câmara Municipal de
Nova de Iguaçu.
Dirigir veículos automotores de transporte de passageiros e cargas e conservá-los em perfeitas
condições de aparência e funcionamento.
Executar serviços de limpeza e arrumação nas diversas unidades da Câmara.
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ANEXO IV - REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
PARA HIPOSSUFICIENTES
À
FUNRIO
Nos termos do EDITAL Nº 001/2016 ‐ Concurso
Público
Iguaçu/RJ, requeiro a isenção do pagamento da taxa de inscrição:

Câmara

Municipal

de

Nova

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE:
Nome:

Cargo pretendido:

CPF nº

Número de Identificação Social (NIS)

DECLARAÇÃO
Declaro, para efeito de solicitação de concessão da isenção de pagamento de taxa de Inscrição do
Concurso Público EDITAL Nº. 001/2016 - Câmara Municipal de Nova Iguaçu/RJ, que sou membro de família de
baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007.
Declaro que apresento condições de Hipossuficiência Financeira e que atendo ao estatuído no Edital
nº01/2016 – Câmara Municipal de Nova Iguaçu/RJ, em especial ao item 6 que se refere à isenção da Taxa de
Inscrição.
Declaro também estar ciente de que a veracidade das informações e documentações apresentadas são de
minha inteira responsabilidade, podendo a FUNRIO, em caso de fraude, omissão, falsificação, declaração inidônea
ou qualquer outro tipo de irregularidade, proceder ao cancelamento da inscrição e automaticamente a eliminação do
Concurso Público, podendo adotar medidas legais contra a minha pessoa, inclusive as de natureza criminal.
Assinatura do Candidato: __________________________________________________

............................................................................................................................................................................................
(Protocolo do Candidato)

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU - EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
ANEXO IV - REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
NOME: _____________________________________________________________________________________
RG nº: ___________________________________

CPF nº _________________________________________

Inscrição nº _______________________________

Cargo: __________________________________________

Nova Iguaçu, ____de____________2016
_________________________________________
Assinatura do funcionário da FUNRIO

www.pciconcursos.com.br
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ANEXO VII – CRONOGRAMA RETIFICADO

IMPORTANTE: TODAS AS DIVULGAÇÕES OCORRERÃO APÓS AS 14 H.
Atividade
Período de Inscrição do Concurso Público
Período para requerer Isenção do pagamento da taxa de inscrição
Divulgação resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição
Recurso contra o indeferimento do requerimento de isenção do pagamento da taxa de inscrição
Resultado dos recursos contra o indeferimento da isenção do pagamento da taxa de inscrição e
Homologação dos Pedidos de Isenção.
DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
Data limite para entrega de documentação dos candidatos que desejem concorrer às vagas
reservadas às Pessoas com Deficiência e dos que necessitam de atendimento especial no dia da
prova
Divulgação da relação preliminar de inscrições deferidas na condição de Pessoa com
Deficiência e dos candidatos que necessitam de atendimento especial
Recurso contra o indeferimento de inscrições de candidatos na condição de Pessoa com
Deficiência e dos candidatos que necessitam de atendimento especial.
Resultado dos Recursos contra o indeferimento de inscrições de candidatos na condição de
Pessoa com Deficiência e dos candidatos que necessitam de atendimento especial.
Divulgação da relação final de inscrições deferidas na condição de Pessoa com Deficiência e
dos candidatos que necessitam de atendimento especial.
Relação preliminar de Candidatos com Inscrição Homologada
Prazo para solução de inscrições não validadas
Divulgação da relação final de candidatos com inscrição homologada e da relação
candidato/vaga.
IMPRESSÃO DO CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO (CCI)
Prazo para acerto de dados cadastrais
PROVAS 1ª ETAPA
Divulgação dos Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas
Divulgação dos Exemplares dos Cadernos de Questões das Provas Objetivas
Interposição de Recursos contra gabarito e/ou formulação de questões das Provas Objetivas e/ou
questão da Prova Discursiva
Disponibilização das Imagens do Cartão-Resposta das Provas Objetivas
Resultado dos Recursos contra as questões das Provas Objetivas e/ou questão da Prova Discursiva
Divulgação da nota preliminar da Prova Objetiva para o cargo de Procurador
Interposição de recursos Contra as notas preliminares da Prova Objetiva dos candidatos ao Cargo de
Procurador.
Resultado dos recursos Contra as notas preliminares da Prova Objetiva dos candidatos ao Cargo de
Procurador e divulgação da relação de candidatos que terão a Prova Discursiva corrigida.
Divulgação do resultado preliminar da prova Discursiva (cargo de Procurador) e disponibilização da
imagem da prova Discursiva
Interposição de recurso Contra a nota preliminar da Prova Discursiva (cargo de Procurador)
Resultado dos Recursos Contra a nota preliminar da Prova Discursiva (cargo de Procurador)
Divulgação dos Resultados das provas da 1ª Etapa somente para todos os cargos de Nível
Superior, Garçom e Telefonista.
Interposição de Recursos contra a Nota da Prova Objetiva somente para todos os cargos de
Nível Superior, Garçom e Telefonista.
Resultado dos Recursos Contra a Nota da Prova Objetiva somente para todos os cargos de Nível
Superior, Garçom e Telefonista.
Convocação para a prova de Títulos (todos os cargos de nível superior)
Convocação para a Prova Prática (candidatos aos cargos de garçom e de telefonista)
ENTREGA DOS TÍTULOS DOS CANDIDATOS CONVOCADOS (CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR).
PROVA PRÁTICA PARA OS CANDIDATOS CONVOCADOS (GARÇOM E TELEFONISTA).
Disponibilização das Notas Preliminares das Provas Práticas (garçom e telefonista) e da Prova de
Títulos (cargos de nível superior)
Interposição de Recursos contra as Notas Preliminares das Provas Práticas (garçom e telefonista) e
Contra as Notas Preliminares da Prova de Títulos (cargos de nível superior)
Divulgação do resultado dos Recursos Contra as Notas Preliminares da Prova de Títulos (cargos de
nível superior) e Contra a nota preliminar da Prova Prática (Garçom e de Telefonista)
Divulgação das notas finais da Prova de Títulos e das Provas Práticas
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO

Data/ Período
17/05 a 15/06
17, 18 e 19/05
30/05
31/05
03/06
16/06
21/06
27/06
28/06
04/07
04/07
04/07
05 a 06/07
08/07
A partir de
19/07
19 a 22/07
31/07
01/08
01/08
11 e 12/08
18/08
26/08
26/08
29/08
30/08
16/09
19 e 20/09
30/09
30/09
30/09
03/10
03/10
03/10
06 e 07/10
09/10
13/10
17/10
24/10
24/10
08/11
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ANEXO VIII – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Importante:
 Em todas as questões serão utilizadas as normas ortográficas promulgadas pelo Decreto nº
6.583, de 29 de setembro de 2008 (Promulga o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa).
 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como
alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de
avaliação nas provas do certame.

Cargo: Agente Administrativo - Nível Médio
1.

Língua Portuguesa:
1.Compreensão e interpretação de textos. 2. Conotação e Denotação (figuras de linguagem). 3. Sinônimos,
antônimos, homônimos e parônimos. 4. Classes gramaticais 5. Períodos simples e compostos. 6- Relações de
coordenação e subordinação 7.Regência verbal e nominal. 8. Emprego dos tempos verbais. 9- Emprego do
acento indicativo de crase. 10. Emprego e colocação dos pronomes. 11. Concordância verbal e nominal. 12.
Emprego dos sinais de pontuação. 13. Sistema ortográfico vigente. 14. Acentuação gráfica.

2.

Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br

3.

Noções de Informática
Microsoft Windows 7 em português: conhecimentos básicos; manipulação de arquivos e pastas; tipos de
arquivos e suas extensões; procedimentos de backup; Windows Explorer; interação com os aplicativos do
Microsoft Office. Microsoft Word 2010 em português: Conhecimentos básicos; edição e formatação de textos.
Microsoft Excel 2010 em português: Conhecimentos básicos; criação de planilhas e gráficos; uso de fórmulas,
funções e macros; configurar página; impressão; formatação; obtenção de dados externos. Conceitos de Redes,
Internet e Intranet: Conhecimentos básicos, serviços e aplicativos utilizados na Internet; navegadores web
(Internet Explorer, Firefox e Chrome); mecanismos de busca avançada no Google. Segurança para
microcomputadores: tipos de ameaças e mecanismos de defesa.

4.

Regimento da Câmara Municipal de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br

5.

Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu (1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 01/2016)
Disponível em: www.funrio.org.br

6.

Conhecimentos Específicos
Procedimentos administrativos: serviços e rotinas de protocolo, expedição e arquivo; classificação de
documentos e correspondências; correspondência oficial. Processos administrativos: formação, autuação e
tramitação. Gestão de material e controle de estoques e almoxarifado. Atos administrativos de uso mais
frequentes: circulares, avisos, portarias, ofícios, despachos, ordens de serviços.
6.1 Manual de Redação Oficial
1. Fundamentos éticos. 2. Fundamentos de Linguagem: impessoalidade, correção e objetividade, clareza e
concisão, coerência e coesão, padronização. 3. Fundamentos Legais. 4. Ato Administrativo: classificação dos
Atos Administrativos, espécies de Atos Administrativos. 5. Espécies documentais padronizadas: apostila, ata,
atestado, ato, carta, certidão, correspondência interna, decreto, deliberação, despacho, exposição de motivos,
instrução normativa, lei, lei complementar, mensagem, ofício, ofício circular, ordem de serviço, parecer, pauta de
reunião, portaria, relato de reunião, relatório, requerimento, resolução.
Manual de Redação Oficial do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Governo do Estado do RJ. Arquivo
Público. - 2014.
Disponível em:
http://www.aperj.rj.gov.br/doc/manual_redacao_oficialrj.pdf
ou
www.funrio.org.br
6.2 Manual de Gestão de Protocolo
1. Gerenciamentos de unidades protocoladoras: Cadastro Único de Unidades Protocoladoras, cadastramento,
cancelamento de cadastro, reativação de cadastro, Numeração Única de Protocolo. 2. Atividades de protocolo:
produção de documentos, padronização da estrutura documental, anexação de documentos a documentos,
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tramitação de documentos e processos, recepção de documentos e processos, distribuição interna, expedição
de documentos e processos, arquivamento de documentos e processos, desarquivamento de documentos e
processos, vista e cópia de documentos e processos. 3. Procedimentos processuais: autuação, autuação de
documentos com classificação de precedência, autuação de processos e instrução de documentos com
classificação de sigilo e informações pessoais, instrução e numeração de folhas, Emenda Carmim, abertura e
encerramento de volumes, anexação de documentos a processos, juntada de processos, apensação de
processos, desapensação de processos, desentranhamento de peças processuais, desmembramento de peças
processuais, acautelamento de processos, desacautelamento de processos, extinção de processos, desistência
de processos, encerramento de processos, reabertura de processos, reconstituição de processos, digitalização
de documentos em processos administrativos. 4. Procedimentos legais de Atos Administrativos: anulação de
Atos Administrativos, revogação de Atos Administrativos, convalidação de Atos Administrativos.
Manual de Gestão de Protocolo. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Arquivo Público. RJ: 2013. Partes 2, 3, 4
e Glossário.
Disponível em: http://www.aperj.rj.gov.br/doc/manual%20de%20protocolo2.pdf
ou
www.funrio.org.br
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Importante:
 Em todas as questões serão utilizadas as normas ortográficas promulgadas pelo Decreto nº
6.583, de 29 de setembro de 2008 (Promulga o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa).
 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como
alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de
avaliação nas provas do certame.

Cargo: Analista de Sistemas - Nível Superior
1.

Língua Portuguesa:
1.Compreensão de texto. 2. Linguagem conotativa e denotativa; figuras de linguagem 3. Aspectos de coesão
textual. 4. Valores sintáticos e semânticos das classes de palavras. 5. Sintaxe do período simples e do
composto. 6. Regência verbal e nominal. 7. Emprego do acento indicativo de crase. 8. Emprego e colocação dos
pronomes. 9. Concordância verbal e nominal. 10. Aspectos sintáticos e semânticos da colocação dos termos na
frase. 11. Semântica: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. 12. Emprego dos sinais de pontuação. 13.
Sistema ortográfico vigente. 14. Acentuação gráfica.

2.

Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br

3.

Noções de Informática
Modalidades de processamento. Hardware: conceitos, características, componentes e funções. Dispositivos de
armazenamento, de impressão, de entrada e de saída de dados. Barramentos. Interfaces. Conexões. Discos
rígidos, pen drives, CD-R, DVD e BluRay, impressoras. Software: conceitos, características, básico e aplicativo,
sistemas operacionais. Ambientes Microsoft Windows XP/7/8 BR e Ubuntu Linux: conceitos, características,
comandos, atalhos de teclado e emprego dos recursos. Conhecimentos e utilização dos recursos de
gerenciamento de arquivos (Windows Explorer/Computador, KDE e Nautilus). Conhecimentos sobre editores de
texto, planilhas eletrônicas e editor de apresentações (MS Office 2010/2013 BR e LibreOffice v4.3.5.2):
conceitos, características, atalhos de teclado e emprego dos recursos. Redes de computadores: conceitos,
características, topologias, protocolos, padrões, meios de transmissão, conectores. Web, internet, intranet,
extranet, e-mail, webmail: conceitos, características, atalhos de teclado e emprego de recursos de navegadores
(browsers Internet Explorer 11 BR X Mozilla Firefox v36.0.1 X Google Chrome v40 X Safari 5.1.7 ou superior).
Outlook do pacote MSOffice 2010/2013BR e Mozilla Thunderbird 31.4.0. Segurança de equipamentos, de
sistemas, em redes e na internet: conceitos, equipamentos, backup, firewall, vírus, medidas de proteção.

4.

Regimento da Câmara Municipal de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br

5.

Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu (1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 01/2016)
Disponível em: www.funrio.org.br

6.

Conhecimentos Específicos
Conhecimentos de ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS: Análise e projeto orientado a objetos com notação
UML (conceitos gerais, diagramas de casos de uso, diagrama de classes/objetos; diagrama de estados;
diagrama de colaboração/comunicação; diagrama de sequência, diagrama de atividades; diagrama de
componentes; diagrama de implementação; etc.). Uso/conceitos de ferramentas de suporte à análise e projetos
orientados a objetos. BANCO DE DADOS: Conceitos - Administração de dados; Sistemas de Gerência de Banco
de Dados (SGDB); Independência de dados; Linguagem de definição de dados e Linguagem de manipulação de
dados; Dicionário de dados; Níveis de Arquitetura de banco de dados; Banco de Dados relacionais; Modelagem
de Dados - modelo entidade-relacionamento; Mapeamento de modelo entidade-relacionamento para o modelo
relacional; Normalização. Ambiente Operacional – Segurança; Conceito de transação; Concorrência;
Recuperação; Integridade; Procedimentos (“Stored Procedures”); Visões (“Views”); Gatilhos (“triggers”); Índices
e otimização de acesso. Transações distribuídas. Sistemas de Suporte à Inteligência de Negócio - Conceitos de
Data Warehouse e Aplicações; Conceitos de modelagem dimensional; Desenho de modelos dimensionais a
partir de modelos transacionais normalizados; Processo de construção de um Data WareHouse; Estruturas de
Armazenamento para Data Warehouse; Metadados no ambiente de inteligência de negócios. SQL (ANSI) Conceitos gerais; Principais instruções de manipulação de dados; Uso de Join; Sub-consultas (“subqueries”);
Elaboração de consultas SQL que retornem a informação desejada a partir de um modelo de dados pré-
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estabelecido (tradução de consultas em português corrente para SQL). Sistemas Gerenciadores de Banco de
Dados - Firebird, PostgreSQL, MySQL, Oracle, Microsoft SQL. ENGENHARIA DE SOFTWARE: Princípios de
Engenharia de Software; Gerenciamento de Projetos de Software (planejamento, monitoração e controle de
projeto, análise de pontos de função, gerência de requisitos, gerência de configuração e mudanças; Engenharia
de Requisitos (design); Codificação; Verificação, Validação e Testes; Inspeções; Revisões Técnicas; Garantia de
Qualidade; Manutenção; Modelos de Ciclo de Vida; Modelo de desenvolvimento de software unificado (Unified
Process); Modelo de melhoria de qualidade de processo e produção (CMM/CMMi). Gerenciamento de Projetos
(PMI) – Conceitos: Planejamento, Acompanhamento e Controle; Gerência de Escopo; Estrutura de
decomposição do trabalho (WBS); Gráficos de Gantt e Pert; Gerência de Tempo; Gerência de Custos; Gerência
de Qualidade; Gerência de Recursos humanos; Gerência de Comunicação, Gerência de Riscos; Gerência de
Aquisição e Sub-contratação, Gerência de Integração. LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO: Lógica - Algoritmos
e estruturas de dados - Noções de complexidade de algoritmo; Tipos abstratos de dados; Vetores e Matrizes;
Escopo de Variáveis; Tipos de Dados; Programação Orientada à Objetos (conceitos de orientação por objetos,
herança, poliformismo, propriedades, métodos); Programação componentizada (web-services). Desenvolvimento
J2EE – Especificação J2EE; Conceito de servidor de aplicação; Container Web e EJB; Padrões e anti-padrões
de projeto J2EE. Uso de Linguagens de Programação e Marcação: Java, JSP, SQL, Delphi, PHP, HTML, CSS,
JavaScript, Visual Basic, XML).
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
ANEXO VIII – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Importante:
 Em todas as questões serão utilizadas as normas ortográficas promulgadas pelo Decreto nº
6.583, de 29 de setembro de 2008 (Promulga o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa).
 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como
alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de
avaliação nas provas do certame.

Cargo: Analista Legislativo - Nível Superior
1.

Língua Portuguesa:
1.Compreensão de texto. 2. Linguagem conotativa e denotativa; figuras de linguagem 3. Aspectos de
coesão textual. 4. Valores sintáticos e semânticos das classes de palavras. 5. Sintaxe do período
simples e do composto. 6. Regência verbal e nominal. 7. Emprego do acento indicativo de crase. 8.
Emprego e colocação dos pronomes. 9. Concordância verbal e nominal. 10. Aspectos sintáticos e
semânticos da colocação dos termos na frase. 11. Semântica: sinônimos, antônimos, homônimos e
parônimos. 12. Emprego dos sinais de pontuação. 13. Sistema ortográfico vigente. 14. Acentuação
gráfica.

2.

Estatuto Funcionários do Município de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br

3.

Noções de Informática
Modalidades de processamento. Hardware: conceitos, características, componentes e funções. Dispositivos de
armazenamento, de impressão, de entrada e de saída de dados. Barramentos. Interfaces. Conexões. Discos
rígidos, pendrives, CD-R, DVD e BluRay, impressoras. Software: conceitos, características, básico e aplicativo,
sistemas operacionais. Ambientes Microsoft Windows XP/7/8 BR e Ubuntu Linux: conceitos, características,
comandos, atalhos de teclado e emprego dos recursos. Conhecimentos e utilização dos recursos de
gerenciamento de arquivos (Windows Explorer/Computador, KDE e Nautilus). Conhecimentos sobre editores de
texto, planilhas eletrônicas e editor de apresentações (MS Office 2010/2013 BR e LibreOffice v4.3.5.2):
conceitos, características, atalhos de teclado e emprego dos recursos. Redes de computadores: conceitos,
características, topologias, protocolos, padrões, meios de transmissão, conectores. Web, internet, intranet,
extranet, e-mail, webmail: conceitos, características, atalhos de teclado e emprego de recursos de navegadores
(browsers Internet Explorer 11 BR X Mozilla Firefox v36.0.1 X Google Chrome v40 X Safari 5.1.7 ou superior).
Outlook do pacote MSOffice 2010/2013BR e Mozilla Thunderbird 31.4.0. Segurança de equipamentos, de
sistemas, em redes e na internet: conceitos, equipamentos, backup, firewall, vírus, medidas de proteção.

4.

Regimento da Câmara Municipal de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br

5.

Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu (1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 01/2016)
Disponível em: www.funrio.org.br

6.

Conhecimentos Específicos
1. Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu e Regimento Interno da Câmara Municipal Nova Iguaçu. 2.
Constituição da República Federativa do Brasil: Título III – Da Organização do Estado, Capítulo IV – Dos
Municípios (arts. 29 a 31); Título IV – Da Organização dos Poderes, Capítulo I – Do Poder Legislativo (arts. 44 a
75).
2. Direito Constitucional. 2.1 Poder constituinte originário e derivado. 2.2. Reforma e revisão da Constituição;
mutação constitucional. 2.3. Interpretação do texto constitucional e aplicação das normas constitucionais;
métodos de interpretação da Constituição; princípios da interpretação constitucional. 2.4. Direitos fundamentais;
teoria geral dos direitos fundamentais. 2.5. Ações constitucionais 2.6. Organização do Estado: características
básicas do Estado Federal; soberania e autonomia; União; Estados; Distrito Federal e Municípios. 2.7. Repartição
de competências na Constituição de 1988. 2.8. Intervenção federal e estadual. 2.9. Controle de
constitucionalidade: evolução; controle preventivo e repressivo; controle concentrado e difuso; controle incidental
e concreto; decisões no controle de constitucionalidade de normas e seus efeitos. 2.10. Poder Legislativo;
Processo legislativo. Iniciativa comum. Iniciativa reservada. Iniciativa privativa de órgãos do Poder Judiciário.
Iniciativa privativa do Ministério Público. Iniciativa privativa da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do
Tribunal de Contas da União. Iniciativa privativa do Presidente da República. Discussão. Votação. Sanção ou
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veto. Promulgação e publicação. Espécies legislativas. 2.11. Poder Executivo. 2.12. Poder Judiciário. 2.13.
Funções Essenciais à Justiça. 2.14. Da defesa do Estado e das instituições democráticas. 2.15. Princípios da
ordem tributária. Imunidades. 2.16. Princípios da ordem econômica e financeira. 2.17. Ordem social: da
seguridade social; da educação, da cultura e do desporto; da ciência e tecnologia; da comunicação social; do
meio ambiente; da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso, dos índios. 2.18. Tributação e
finanças públicas na Constituição Federal de 1988: Partilha de receitas; contribuições sociais e a inversão do
quadro de partilha constitucional; finanças públicas e atividade financeira na Constituição Federal; orçamento
público; leis orçamentárias e controle de constitucionalidade; dívida pública; publicidade e transparência fiscal;
transparência fiscal e o papel do Conselho Nacional de Justiça. 3. Direito Administrativo. 3.1. Regime jurídico
administrativo: princípios administrativos (expressos e reconhecidos) 3.2. Administração Pública: conceito;
sentido objetivo e sentido subjetivo. 3.3. Administração direta e indireta: organização administrativa: centralização
e descentralização; desconcentração; administração direta: conceito; natureza da função; abrangência;
composição; contratos de gestão; administração indireta: conceito, natureza da função; abrangência;
composição; autarquias; fundações públicas; empresas públicas; sociedades de economia mistas. 3.4. Órgãos
públicos: conceito; criação e extinção; teorias de caracterização do órgão; capacidade processual; classificação.
3.5. Ato administrativo: conceito; elementos; discricionariedade e vinculação; características; mérito
administrativo; formação e efeitos; classificação; espécies: quanto à forma de exteriorização e quanto ao
conteúdo; extinção; invalidação (ou anulação); convalidação; revogação. Controle jurisdicional dos atos
administrativos. 3.6. Poderes e deveres dos administradores públicos: uso e abuso de poder; poderes
administrativos: poder discricionário, poder regulamentar e poder de polícia; deveres dos administradores
públicos; hierarquia e disciplina. 3.7. Contratos administrativos: conceito, disciplina normativa, sujeitos,
características e espécies; cláusulas de privilégios; equação econômico-financeira; formalização; duração,
prorrogação, renovação e inexecução do contrato administrativo; extinção do contrato administrativo; sanções
administrativas. 3.8. Convênios administrativos. 3.9. Consórcios públicos. 3.10. Licitação: conceito, natureza
jurídica e disciplina normativa; princípios básicos e correlatos; dispensa e inexigibilidade. Tipos de licitação.
Modalidades de licitação. Lei 8.666/93. Pregão. Lei 10.520/2002. 3.11. Agentes públicos: classificação; agentes
de fato; servidores públicos: classificação; regimes jurídicos funcionais; organização funcional; classificação dos
cargos; criação, transformação e extinção dos cargos; cessão de servidores; regime constitucional. 3.12.
Serviços públicos: conceito, características, classificação, titularidade e remuneração. Princípios que regem o
serviço público: generalidade, continuidade, eficiência e modicidade; execução de serviço público: direta e
indireta; regimes de parceria: regime de convênios administrativos; regime de contratos de gestão; gestão por
colaboração. 3.13. Concessão de serviços públicos: conceito; objeto; modalidades; exigência de licitação; direitos
e obrigações dos usuários; prazo da concessão; intervenção na concessão. Extinção da concessão; reversão;
permissão de serviços públicos: conceito; objeto; extinção da permissão; Lei 8.987/95 e alterações. Diferença
entre concessão e permissão; concessão especial de serviços públicos (parcerias público-privadas), Lei
11.079/2004. Autorização. 3.14. Bens públicos: conceito, classificação e regime jurídico dos bens públicos;
afetação e desafetação; aquisição, gestão e alienação dos bens públicos; espécies de bens públicos. 3.15.
Responsabilidade civil do Estado: conceito; evolução; aplicação da responsabilidade objetiva; improbidade
administrativa. Lei. 8.429/92 e alterações. 3.16. Intervenção do Estado no domínio econômico. 3.17. Intervenção
do Estado na propriedade: fundamentos; Modalidades. Desapropriação. 3.18. Controle da Administração Pública:
conceito, tipos e classificação das formas de controle; controle interno e externo; controle exercido pela
Administração sobre seus próprios atos (controle administrativo); controle parlamentar (controle legislativo),
controle jurisdicional (controle judiciário); meios de controle jurisdicional; controle de mérito e de legalidade.
Tribunais de Contas.
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CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU –
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
ANEXO VIII – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Importante:
 Em todas as questões serão utilizadas as normas ortográficas promulgadas pelo Decreto nº
6.583, de 29 de setembro de 2008 (Promulga o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa).
 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como
alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de
avaliação nas provas do certame.

Cargo: Auxiliar Administrativo - Nível Fundamental Completo
1.

Língua Portuguesa:
1-Compreensão e Interpretação de Textos. 2-Semântica (sinonímia, paronímia e homonímia). 3Linguagens denotativa e conotativa: figuras de linguagem. 4-Variedades Linguísticas (linguagens
informal e formal). 5-Acentuação Gráfica (de acordo com as regras vigentes). 6- Ortografia. 7Pontuação. 8- Frase, Oração e Período. 9- Períodos simples e compostos (por coordenação e
subordinação). 10- Classes gramaticais (morfologia). 11- Estrutura e Formação de Palavras. 12Conjugação Verbal 13- Funções sintáticas. 14-Regência (verbal e nominal). 15. Concordância (verbal
e nominal). 16- Vozes verbais.

2.

Raciocínio Lógico Quantitativo
Introdução à Lógica matemática: Proposições - Conectivos -Tabela Verdade; Números inteiros,
Números decimais, Frações e Porcentagem; Regra de Três Simples e Composta;
Conjuntos; Perímetros e Áreas de figuras planas; Equações e inequações do 1º e 2º graus; Resolução
de Problemas.

3.

Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br

4.

Noções de Informática
Microsoft Windows 7 em português: conhecimentos básicos; manipulação de arquivos e pastas; tipos
de arquivos e suas extensões; procedimentos de backup; Windows Explorer; interação com os
aplicativos do Microsoft Office. Microsoft Word 2010 em português: Conhecimentos básicos; edição e
formatação de textos. Microsoft Excel 2010 em português: Conhecimentos básicos; criação de
planilhas e gráficos; uso de fórmulas, funções e macros; configurar página; impressão; formatação;
obtenção de dados externos. Conceitos de Redes, Internet e Intranet: Conhecimentos básicos,
serviços e aplicativos utilizados na Internet; navegadores web (Internet Explorer, Firefox e Chrome);
mecanismos de busca avançada no Google. Segurança para microcomputadores: tipos de ameaças e
mecanismos de defesa.

5.

Regimento da Câmara Municipal de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br

1

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU –
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
ANEXO VIII – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Importante:
 Em todas as questões serão utilizadas as normas ortográficas promulgadas pelo Decreto nº
6.583, de 29 de setembro de 2008 (Promulga o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa).
 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como
alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de
avaliação nas provas do certame.

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais - Nível Fundamental Incompleto
1.

Língua Portuguesa:
1- Análise e Interpretação de Textos 2-Sinônimos e Antônimos 3-Ordenação de Frases 4- Frases:
Interrogativa; Exclamativa; Afirmativa; Negativa e Imperativa 5- Ortografia 6- Ordem Alfabética 7Divisão Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas 8- Sílabas Tônicas 9- Classes de
Palavras 10- Acentuação Gráfica 11- Sinais de Pontuação 12- Concordância Nominal e Verbal.

2.

Raciocínio Lógico Quantitativo
Números inteiros. Números decimais. Frações. Medidas de comprimento. Resolução de problemas.

3.

Atualidades
Política e Economia nacionais. Sociedade e costumes nacionais (música, literatura, artes, arquitetura,
rádio, cinema, teatro, televisão, educação, saúde, esporte, gastronomia...). História e Geografia
nacionais. Descobertas e inovações científicas e tecnológicas. Meio ambiente.
FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Livros diversos sobre História, Geografia,
Estudos Sociais e Meio Ambiente.
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CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU –
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
ANEXO VIII – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Importante:
 Em todas as questões serão utilizadas as normas ortográficas promulgadas pelo Decreto nº
6.583, de 29 de setembro de 2008 (Promulga o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa).
 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como
alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de
avaliação nas provas do certame.

Cargo: Auxiliar Legislativo - Nível Fundamental Completo
1.

Língua Portuguesa:
1-Compreensão e Interpretação de Textos. 2-Semântica (sinonímia, paronímia e homonímia). 3Linguagens denotativa e conotativa: figuras de linguagem. 4-Variedades Linguísticas (linguagens
informal e formal). 5-Acentuação Gráfica (de acordo com as regras vigentes). 6- Ortografia. 7Pontuação. 8- Frase, Oração e Período. 9- Períodos simples e compostos (por coordenação e
subordinação). 10- Classes gramaticais (morfologia). 11- Estrutura e Formação de Palavras. 12Conjugação Verbal 13- Funções sintáticas. 14-Regência (verbal e nominal). 15. Concordância (verbal
e nominal). 16- Vozes verbais.

2.

Raciocínio Lógico Quantitativo
Introdução à Lógica matemática: Proposições - Conectivos - Tabela Verdade; Números
inteiros, Números decimais, Frações e Porcentagem; Regra de Três Simples e Composta;
Conjuntos; Perímetros e Áreas de figuras planas; Equações e inequações do 1º e 2º graus; Resolução
de Problemas.

3.

Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br

4.

Noções de Informática
Microsoft Windows 7 em português: conhecimentos básicos; manipulação de arquivos e pastas; tipos
de arquivos e suas extensões; procedimentos de backup; Windows Explorer; interação com os
aplicativos do Microsoft Office. Microsoft Word 2010 em português: Conhecimentos básicos; edição e
formatação de textos. Microsoft Excel 2010 em português: Conhecimentos básicos; criação de
planilhas e gráficos; uso de fórmulas, funções e macros; configurar página; impressão; formatação;
obtenção de dados externos. Conceitos de Redes, Internet e Intranet: Conhecimentos básicos,
serviços e aplicativos utilizados na Internet; navegadores web (Internet Explorer, Firefox e Chrome);
mecanismos de busca avançada no Google. Segurança para microcomputadores: tipos de ameaças e
mecanismos de defesa.

5.

Regimento da Câmara Municipal de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br
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CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU –
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
ANEXO VIII – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Importante:
 Em todas as questões serão utilizadas as normas ortográficas promulgadas pelo Decreto nº
6.583, de 29 de setembro de 2008 (Promulga o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa).
 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como
alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de
avaliação nas provas do certame.

Cargo: Comunicador Social - Nível Superior
1.

Língua Portuguesa:
1.Compreensão de texto. 2. Linguagem conotativa e denotativa; figuras de linguagem 3. Aspectos de coesão
textual. 4. Valores sintáticos e semânticos das classes de palavras. 5. Sintaxe do período simples e do
composto. 6. Regência verbal e nominal. 7. Emprego do acento indicativo de crase. 8. Emprego e colocação dos
pronomes. 9. Concordância verbal e nominal. 10. Aspectos sintáticos e semânticos da colocação dos termos na
frase. 11. Semântica: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. 12. Emprego dos sinais de pontuação. 13.
Sistema ortográfico vigente. 14. Acentuação gráfica.

2.

Estatuto Funcionários do Município de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br

3.

Noções de Informática
Modalidades de processamento. Hardware: conceitos, características, componentes e funções. Dispositivos de
armazenamento, de impressão, de entrada e de saída de dados. Barramentos. Interfaces. Conexões. Discos
rígidos, pendrives, CD-R, DVD e BluRay, impressoras. Software: conceitos, características, básico e aplicativo,
sistemas operacionais. Ambientes Microsoft Windows XP/7/8 BR e Ubuntu Linux: conceitos, características,
comandos, atalhos de teclado e emprego dos recursos. Conhecimentos e utilização dos recursos de
gerenciamento de arquivos (Windows Explorer/Computador, KDE e Nautilus). Conhecimentos sobre editores de
texto, planilhas eletrônicas e editor de apresentações (MS Office 2010/2013 BR e LibreOffice v4.3.5.2):
conceitos, características, atalhos de teclado e emprego dos recursos. Redes de computadores: conceitos,
características, topologias, protocolos, padrões, meios de transmissão, conectores. Web, internet, intranet,
extranet, e-mail, webmail: conceitos, características, atalhos de teclado e emprego de recursos de navegadores
(browsers Internet Explorer 11 BR X Mozilla Firefox v36.0.1 X Google Chrome v40 X Safari 5.1.7 ou superior).
Outlook do pacote MSOffice 2010/2013BR e Mozilla Thunderbird 31.4.0. Segurança de equipamentos, de
sistemas, em redes e na internet: conceitos, equipamentos, backup, firewall, vírus, medidas de proteção.

4.

Regimento da Câmara Municipal de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br

5.

Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu (1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 01/2016)
Disponível em: www.funrio.org.br

6.

Conhecimentos Específicos
1. Assessoria de comunicação. 1.1 Comunicação pública. 1.2 Opinião pública. 1.3 Pesquisa de opinião:
planejamento elaboração de questionário e relatório. 1.4 Interatividade na comunicação. 1.5 Planejamento da
comunicação. 1.6 Comunicação integrada. 1.7 Clipping. 1.8 Estilos de entrevistas. 1.9 Responsabilidade junto às
fontes. 1.10 Gêneros e técnicas de redação jornalística. 1.11 Domínio de redação e edição para publicações
impressas e web. 1.12 Edição online, recursos de interatividade, arquitetura da informação, comportamento do
internauta. 1.13 Produção de releases para divulgação para a imprensa escrita, falada, treinamento para
entrevistas para todos os tipos de mídia (rádio, televisão, jornal e mídias digitais, incluindo redes sociais). 2.
Teorias da comunicação. 2.1 Comunicação, conceitos, paradigmas, principais teorias. 2.2 Papel social da
comunicação. 2.3 A questão da imparcialidade e da objetividade. 3. Relações públicas: relacionamento das
organizações com seus públicos. 3.1 Noções de cerimonial, protocolo e etiqueta. 4. Redação de textos dentro
das normas jornalísticas. 4.1 Lide e sublide. 4.2 Coerência 4.3 Hierarquização de ideias. 4.4 Contextualização.
4.5 Definição do que é notícia. 4.7 Adequação ao público leitor. 4.8 Capacidade de edição. 4.9 Definição de
título e subtítulos. 4.10 Textos para público interno e externo. 4.11 Conhecimento de termos e jargões da
Comunicação Social. 5. Mídias sociais: conhecimento das características e funcionamento das mídias sociais.
5.1 Redação para mídias sociais. 6. Produção de programas para televisão. 6.1 Pesquisa. 6.2 Roteiro. 6.3
Locações. 6.4 Entrevistas. 6.5 Locução. 6.6 Estúdio. 6.7 Externas. 7. O texto para jornalismo televisivo. 7.1
Roteiro das reportagens televisivas: cabeça, off, passagem, sonora. 8. O processo legislativo. 8.1 Comissões
permanentes e temporárias. 8.2 Organização político administrativa da Câmara Municipal de Nova Iguaçu. 8.3
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Capacidade de compreensão dos textos elaborados pelos representantes do Poder Legislativo para a
elaboração de pautas, matérias, releases, nas formas impressa, digital e audiovisual. 9. Compreensão de textos.
9.1 Localização de informações explícitas e inferências. 10. Legislação profissional em comunicação social. 10.1
Ética profissional.
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CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU –
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
ANEXO VIII – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Importante:
 Em todas as questões serão utilizadas as normas ortográficas promulgadas pelo Decreto nº
6.583, de 29 de setembro de 2008 (Promulga o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa).
 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como
alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de
avaliação nas provas do certame.

Cargo: Contador - Nível Superior
1.

Língua Portuguesa:
1.Compreensão de texto. 2. Linguagem conotativa e denotativa; figuras de linguagem 3. Aspectos de coesão
textual. 4. Valores sintáticos e semânticos das classes de palavras. 5. Sintaxe do período simples e do
composto. 6. Regência verbal e nominal. 7. Emprego do acento indicativo de crase. 8. Emprego e colocação dos
pronomes. 9. Concordância verbal e nominal. 10. Aspectos sintáticos e semânticos da colocação dos termos na
frase. 11. Semântica: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. 12. Emprego dos sinais de pontuação. 13.
Sistema ortográfico vigente. 14. Acentuação gráfica.

2.

Estatuto Funcionários do Município de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br

3.

Noções de Informática
Modalidades de processamento. Hardware: conceitos, características, componentes e funções. Dispositivos de
armazenamento, de impressão, de entrada e de saída de dados. Barramentos. Interfaces. Conexões. Discos
rígidos, pendrives, CD-R, DVD e BluRay, impressoras. Software: conceitos, características, básico e aplicativo,
sistemas operacionais. Ambientes Microsoft Windows XP/7/8 BR e Ubuntu Linux: conceitos, características,
comandos, atalhos de teclado e emprego dos recursos. Conhecimentos e utilização dos recursos de
gerenciamento de arquivos (Windows Explorer/Computador, KDE e Nautilus). Conhecimentos sobre editores de
texto, planilhas eletrônicas e editor de apresentações (MS Office 2010/2013 BR e LibreOffice v4.3.5.2):
conceitos, características, atalhos de teclado e emprego dos recursos. Redes de computadores: conceitos,
características, topologias, protocolos, padrões, meios de transmissão, conectores. Web, internet, intranet,
extranet, e-mail, webmail: conceitos, características, atalhos de teclado e emprego de recursos de navegadores
(browsers Internet Explorer 11 BR X Mozilla Firefox v36.0.1 X Google Chrome v40 X Safari 5.1.7 ou superior).
Outlook do pacote MSOffice 2010/2013BR e Mozilla Thunderbird 31.4.0. Segurança de equipamentos, de
sistemas, em redes e na internet: conceitos, equipamentos, backup, firewall, vírus, medidas de proteção.

4.

Regimento da Câmara Municipal de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br

5.

Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu (1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 01/2016)
Disponível em: www.funrio.org.br

6.

Conhecimentos Específicos
Conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. Patrimônio. Estrutura e configurações. Fatos
contábeis. Conceitos, fatos permutativos, modificativos e mistos. Contas. Conceitos, contas de
débitos, contas de créditos e saldos. As contas patrimoniais. As contas de receitas, despesas e
custos. As contas de compensação. A equação patrimonial. O regime de caixa e o de competência.
Os lançamentos e suas retificações. Plano de contas. Conceitos, elenco de contas, função e
funcionamento das contas. Escrituração contábil. Lançamentos contábeis, elementos essenciais,
fórmulas de lançamentos, livros de escrituração, métodos e processos. Contabilização de operações
contábeis diversas. Juros, descontos, tributos, aluguéis, variação monetária e cambial, folha de
pagamento, compras, vendas e provisões, depreciações e baixa de bens. Análise e conciliações
contábeis. Composição de contas, análise de contas, conciliação bancária. Balancete de verificação.
Modelos e técnicas de elaboração. Balanço patrimonial. Objetivo e composição. Demonstração de
resultado de exercício. Objetivo e composição- Análise das Demonstrações Financeiras; Análise
Contábil. Objetivos, limitações, clientela, cuidados prévios, preparação dos demonstrativos contábeis;
Análise vertical estática e dinâmica; Análise horizontal, conversão de valores nominais e reais; Análise
1

por quocientes. Liquidez, solvência, endividamento, garantia de capitais de terceiros, imobilizações,
rotação de valores, rentabilidade. DVA – Demonstração de Valor Adicionado. Objetivo e composição.
Fluxo de caixa. Objetivo e composição. DMPL – Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido.
Objetivo e composição. Princípios Fundamentais da Contabilidade e Normas brasileiras de
Contabilidade aprovados pelas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade Nº 750, de 29 de
dezembro de 1993 e suas alterações e Nº 1.111, de 29 de novembro de 2007. Lei Federal no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976- Pronunciamentos do CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis).
Balanços e Demonstrações exigidas pela Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964- NBCT 16 (Normas
brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público). Gestão financeira- Finanças nas
organizações; Administração de recursos materiais e patrimoniais; Indicadores de resultados
contábeis e financeiros. Orçamento público - Princípios orçamentários; Diretrizes orçamentárias;
Processo orçamentário; Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público; Receita e despesa
públicas; Suprimento de fundos; Créditos Adicionais, regime, Sistemas Orçamentários, Restos a
pagar; Despesas de exercícios anteriores- Compras na Administração Pública; Licitações e contratos(
lei 8666/93); Princípios básicos da licitação; Comissão Permanente de Licitação; Comissão Especial
de Licitação; Pregoeiro; Legislação pertinente; Dispensa e inexigibilidade de licitação; Definição do
objeto a ser licitado; Planejamento das compras; Controles e cronogramas; Registros
cadastrais/habilitação; O processo de compras governamentais ligados ao SIASG; Empenho; Sistema
de cotação eletrônica de preços; Sistema de registro de preços; Pregão. Sistemas de gestão da
administração pública federal- SIASG; Comprasnet; SIAPE; SIAFI. Lei Complementar nº 101/2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal). Imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ). Contribuição social sobre o
lucro. Imposto de renda retido na fonte (IRRF). Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços
(ICMS). Participações governamentais. Programas de integração social e de formação do patrimônio
do servidor público (PIS/PASEP). Contribuição para o financiamento da seguridade social (COFINS).
Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). LEGISLACÃO E ÉTICA PROFISSIONAL:
a) Legislação profissional: a regulamentação profissional do Contabilista: o Decreto‐Lei nº 9.295/46; as
prerrogativas profissionais, especialmente a Resolução CFC nº 560/83; os órgãos de classe na
profissão contábil; a formação profissional, o exame de suficiência e a educação continuada; infrações
técnicas.
Contabilidade de Custos: Conceitos: Gasto, Investimento, Custo, Despesa, Perda e Desembolso;
Classificação de custos: Custos diretos, indiretos, variáveis e fixo; Métodos de custeio: Custeio por
absorção, Custeio variável, Custeio Baseado em atividades ( ABC) e RKW.
Código Tributário do Município de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br
Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br
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CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU –
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
ANEXO VIII – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Importante:
 Em todas as questões serão utilizadas as normas ortográficas promulgadas pelo Decreto nº
6.583, de 29 de setembro de 2008 (Promulga o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa).
 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como
alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de
avaliação nas provas do certame.

Cargo: Garçom - Nível Fundamental Completo
1.

Língua Portuguesa:
1-Compreensão e Interpretação de Textos. 2-Semântica (sinonímia, paronímia e homonímia). 3Linguagens denotativa e conotativa: figuras de linguagem. 4-Variedades Linguísticas (linguagens
informal e formal). 5-Acentuação Gráfica (de acordo com as regras vigentes). 6- Ortografia. 7Pontuação. 8- Frase, Oração e Período. 9- Períodos simples e compostos (por coordenação e
subordinação). 10- Classes gramaticais (morfologia). 11- Estrutura e Formação de Palavras. 12Conjugação Verbal 13- Funções sintáticas. 14-Regência (verbal e nominal). 15. Concordância (verbal
e nominal). 16- Vozes verbais.

2.

Raciocínio Lógico Quantitativo
Introdução à Lógica matemática: Proposições - Conectivos - Tabela Verdade; Números inteiros,
Números decimais, Frações e Porcentagem; Regra de Três Simples e Composta;
Conjuntos; Perímetros e Áreas de figuras planas; Equações e inequações do 1º e 2º graus; Resolução
de Problemas.

3.

Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br

4.

Regimento da Câmara Municipal de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br
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CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU –
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
ANEXO VIII – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Importante:
 Em todas as questões serão utilizadas as normas ortográficas promulgadas pelo Decreto nº
6.583, de 29 de setembro de 2008 (Promulga o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa).
 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como
alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de
avaliação nas provas do certame.

Cargo: Motorista - Nível Fundamental Completo
1.

Língua Portuguesa:
1-Compreensão e Interpretação de Textos. 2-Semântica (sinonímia, paronímia e homonímia). 3Linguagens denotativa e conotativa: figuras de linguagem. 4-Variedades Linguísticas (linguagens
informal e formal). 5-Acentuação Gráfica (de acordo com as regras vigentes). 6- Ortografia. 7Pontuação. 8- Frase, Oração e Período. 9- Períodos simples e compostos (por coordenação e
subordinação). 10- Classes gramaticais (morfologia). 11- Estrutura e Formação de Palavras. 12Conjugação Verbal 13- Funções sintáticas. 14-Regência (verbal e nominal). 15. Concordância (verbal
e nominal). 16- Vozes verbais.

2.

Raciocínio Lógico Quantitativo
Introdução à Lógica matemática: Proposições-Conectivos-Tabela Verdade; Números inteiros,
Números decimais, Frações e Porcentagem; Regra de Três Simples e Composta; Conjuntos;
Perímetros e Áreas de figuras planas; Equações e inequações do 1º e 2º graus; Resolução de
Problemas.

3.

Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br

4.

Regimento da Câmara Municipal de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br

5.

Conhecimentos Específicos
Legislação de trânsito: Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503 de 23/9/1997) e legislação
complementar atualizada; Conceitos, definições e diretrizes; Sistema Nacional de Trânsito:disposições
gerais, composição e competências; Normas gerais de circulação e conduta; Educação
para o trânsito: conceito, propostas, responsabilidade dos órgãos competentes; Sinalização: objetivos,
classificação, ordem de prevalência; Operação e fiscalização de trânsito; Veículos: Classificação;
Características; Segurança; Equipamentos obrigatórios; Proibições; Identificação; Registro de
veículos; Licenciamento; Habilitação: Processo de habilitação; Carteira Nacional de Habilitação;
Normas; Autorização e permissão para dirigir; Categorias; Exames; Aprendizagem; Expedição;
Infrações; Penalidades: Advertências; Multa; Suspensão do direito de dirigir; Apreensão do veículo;
Cassação da Carteira Nacional de Habilitação; Medidas administrativas; Processo administrativo;
Cursos de reciclagem; Crimes de trânsito: Disposições gerais; Tipificação; Penalidades; Direção
defensiva: Definição; Cuidados gerais ao dirigir; Riscos, perigos e acidentes; Manutenção
periódica e preventiva do veículo; Cinto de segurança; Condutor; Ambiente e condições adversas para
dirigir; Mecânica básica: Noções básicas de mecânica de automóveis; Comandos principais;
Carroceria, motor e transmissão; Rodas, direção, freios, suspensão e sistema elétrico; Manual
de instruções do veículo.
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CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU –
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
ANEXO VIII – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Importante:
 Em todas as questões serão utilizadas as normas ortográficas promulgadas pelo Decreto nº
6.583, de 29 de setembro de 2008 (Promulga o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa).
 A legislação e as Súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações em
dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de avaliação nas
provas do certame.

Cargo: Procurador - Nível Superior
1.

Língua Portuguesa:
1.Compreensão de texto. 2. Linguagem conotativa e denotativa; figuras de linguagem 3. Aspectos de coesão
textual. 4. Valores sintáticos e semânticos das classes de palavras. 5. Sintaxe do período simples e do
composto. 6. Regência verbal e nominal. 7. Emprego do acento indicativo de crase. 8. Emprego e colocação dos
pronomes. 9. Concordância verbal e nominal. 10. Aspectos sintáticos e semânticos da colocação dos termos na
frase. 11. Semântica: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. 12. Emprego dos sinais de pontuação. 13.
Sistema ortográfico vigente. 14. Acentuação gráfica

2.

Conhecimentos Específicos
Direito Constitucional: Constituição: conceito e classificação. Evolução histórica constitucional do Brasil. Poder
constituinte originário e derivado. Limitações ao poder de reforma constitucional. Cláusulas pétreas; Controle da
constitucionalidade das leis. O sistema brasileiro. Inconstitucionalidade por omissão. Ação direta de
inconstitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade. Ação de Inconstitucionalidade por omissão.
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Efeito vinculante e modulação de efeitos das decisões
no controle concentrado de constitucionalidade; Declaração de direitos. Direitos e garantias individuais e
coletivos. Direitos sociais. Nacionalidade, direitos e partidos políticos; Ações Constitucionais: Mandado de
Segurança. Ação Popular. Ação civil pública. Habeas Data. Habeas Corpus. Reclamação; Organização do
Estado Brasileiro. A Federação na Constituição de 1988. Estrutura e repartição de competências entre União,
Estados, Municípios e Distrito Federal. Competências legislativas e competências materiais. Competência
privativa, comum e concorrente. Competências legislativas e materiais dos Municípios; Organização dos
Poderes. Funções do Estado. A independência e a harmonia entre os Poderes e o sistema de pesos e
contrapesos; O Poder Legislativo. Congresso Nacional. Composição e atribuições. Câmara dos Deputados e
Senado Federal. Competências. Estatuto constitucional dos deputados e senadores. Funcionamento do Poder
Legislativo. Comissões permanentes e temporárias. As comissões parlamentares de inquérito. Competências da
Câmara Municipal. Vereadores. Responsabilidade civil, penal e político administrativa dos vereadores; O
processo legislativo. Espécies normativas. Emenda à Constituição. Limitações da natureza formal, substancial e
temporal. Fases do processo legislativo. Discussão, votação, sanção e veto, promulgação e publicação. O poder
de iniciativa das leis; O Poder Executivo. Eleição, posse, atribuições e responsabilidade do Presidente da
República. Poder regulamentar. Medidas provisórias. Crimes de responsabilidade do Presidente da República e
dos Ministros do Estado. Competências do Poder Executivo Municipal. Responsabilidade civil, penal e políticoadministrativa do Prefeito. Decreto-Lei 201/1967; O Poder Judiciário. Organização e estatuto constitucional da
magistratura. Competências do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do
Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral. Funções essenciais à justiça. Normas constitucionais sobre Ministério
Público, Advocacia Geral da União e Defensoria Pública. Direito administrativo: Conceito, fontes e princípios
do direito administrativo; Administração Pública: princípios da administração pública; descentralização política e
descentralização administrativa; descentralização e desconcentração administrativa. Órgãos públicos.
Organização administrativa, administração direta, indireta e entes do terceiro setor. Consórcios públicos; Atos
administrativos. Conceito, requisitos e classificação. Anulação, revogação, convalidação e prescrição. Atributos
dos atos administrativos. Vinculação e discricionariedade nos atos administrativos. Processo Administrativo:
conceito, princípios, fases, direitos dos administrados; Poder de polícia; Licitações: Conceito e modalidades.
Princípios básicos. Dispensa e inexigibilidade. Fase interna. Habilitação e julgamento. Adjudicação. Recursos.
Anulação e Revogação. Registro de preços e Adesão. Lei 8.666/1993 e Lei 10.520/2002. Crimes na Lei de
Licitações (Lei nº 8.666/93): arts. 89 a 99. 5.3. 2.6. Contrato administrativo: requisitos formais; cláusulas
necessárias. Formalização. Anulação e Revogação. Formas de extinção; Serviços públicos. Execução direta e
por delegação. Serviços indelegáveis. Diferenças entre concessão, permissão e autorização. Serviços públicos
municipais; Bens públicos. Conceito, classificação, atributos e formas de uso dos bens públicos; Intervenção do
Estado sobre a propriedade privada. Função social da propriedade. Tombamento. Servidão administrativa.
Desapropriação. Limitações Administrativas; Agentes Públicos: classificação. Servidores públicos civis. Acesso
aos cargos públicos. Formas de provimento. Normas constitucionais sobre servidores. Responsabilidade do
servidor público: civil, penal, administrativa e por improbidade administrativa (Lei no 8.429/1992).
Responsabilidade civil do Estado. Evolução. Fundamentos. Responsabilidade objetiva e responsabilidade
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subjetiva. Causas excludentes e atenuantes; Controle da Administração Pública. Controle administrativo.
Controle legislativo. Controle judicial. Limites ao controle jurisdicional sobre o ato administrativo. Controle
externo a cargo do Tribunal de Contas. Controle social e popular. Lei de Acesso à Informação (Lei Federal no
12.527, de 18/11/2011). Direito Civil: Conceito: direito público e direito privado; Vigência e eficácia da lei.
Conflito de leis no tempo e no espaço. Hermenêutica e aplicação da lei; Pessoas naturais: da personalidade e da
capacidade. Pessoas jurídicas: disposições gerais e classificação; Fatos e atos jurídicos. Negócio Jurídico.
Conceito e classificação. Interpretação dos negócios jurídicos. Defeitos dos negócios jurídicos. Erro, dolo,
coação, simulação e fraude. Nulidades absolutas e relativas; Obrigações. Conceito. Obrigações de dar, de fazer
e de não fazer. Obrigações alternativas, divisíveis, indivisíveis e solidárias. Cláusula penal. Liquidação das
obrigações. Extinção das obrigações. Pagamento. Objeto e prova, tempo e lugar do pagamento. Compensação,
novação, transação e dação em pagamento; Responsabilidade civil; Contratos. Teoria geral; Prescrição e
decadência. Conceito, prazos, suspensão e interrupção; Direito das coisas. Posse e propriedade. Direito
Processual Civil: novo código de processo civil – parte geral, parte especial (Livro I - do processo de
conhecimento e do cumprimento de sentença – título i - do procedimento comum, título II - do cumprimento da
sentença; título iii - dos procedimentos especiais; livro III - dos processos nos tribunais e dos meios de
impugnação das decisões judiciais. A Câmara Municipal em juízo. Personalidade jurídica e personalidade
judiciária; Execução Fiscal - Lei nº 6.830/1980. Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, habeas
data, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de
descumprimento de preceito fundamental, ação de inconstitucionalidade por omissão: objeto, partes, cabimento,
prazo para impetração, competência. Medidas liminares e cautelares. Direito penal: Crimes contra a
Administração Pública no Código Penal: arts. 312 a 337. 5.2. Responsabilidade de prefeitos e vereadores no
Decreto-Lei nº 201/67. Crimes contra as finanças públicas no Código Penal: arts. 359-A a 359-H. Direito
Tributário e Financeiro: Tributação e orçamento. Sistema tributário nacional. Princípios gerais. Limitações ao
poder de tributar. Impostos da União, Estados e Municípios. Repartição de receitas tributárias; Obrigação
tributária. Hipótese de incidência. Fato imponível. Sujeito ativo e passivo. Responsabilidade tributária; Crédito
tributário. Lançamento. Modalidades. Revisão. Suspensão. Extinção. Exclusão; Imunidade e isenção; Tributos.
Natureza jurídica. Conceito. Classificação. Espécies tributárias; Tributos Municipais: impostos e taxas; Finanças
públicas. Normas gerais da atividade financeira do Estado. Orçamentos públicos. Lei de responsabilidade fiscal
(Lei Complementar 101, de 04/05/200). Lei de contabilidade pública (Lei 4.320, de 17/03/1964). Execução Fiscal
Lei nº 6.830/1980.Direito do Trabalho: Relação de trabalho e relação de emprego. Empregado e empregador;
Contrato de trabalho. Elementos constitutivos. Suspensão e interrupção. Término; Salário e remuneração;
Férias; Gratificação de natal; Aviso Prévio; FGTS; Terceirização. Responsabilidade do ente tomador;
Competência da Justiça do Trabalho. DIREITO ELEITORAL: Conceito e fontes. Princípios constitucionais
relativos aos direitos políticos (nacionalidade, elegibilidade e partidos políticos) de que trata o Capítulo IV do
Título I da Constituição em seus arts. 14 a 17. Lei n.º 4.737/65 (Código Eleitoral) e alterações posteriores.
Organização da Justiça Eleitoral: composição e competências. Partidos políticos (Lei n.º 9.096/95 e alterações
posteriores): conceituação, natureza jurídica, criação e registro, fidelidade e disciplina partidárias, fusão,
incorporação e extinção. Processo de perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem justa
causa e de justificação de desfiliação partidária Lei 13.165/2015. Elegibilidade: conceito e condições.
Inelegibilidade (Lei Complementar n.º 64/90 e alterações posteriores): conceito, fatos geradores de
inelegibilidade e desincompatibilização. Registro de candidatura e impugnação (Constituição, Lei n.º 9.504/97 e
Lei Complementar n.º 64/90) Eleições (Lei n.º 9.504/97 e alterações, Lei n.º 4.737/65 (Código Eleitoral) e
alterações posteriores). Coligações. Prestação de contas das campanhas eleitorais. Propaganda eleitoral
antecipada e propaganda irregular. Abuso de poder, corrupção e outros ilícitos no processo eleitoral.
Investigação Judicial Eleitoral (Lei Complementar nº 64/90 e alterações posteriores). Condutas vedadas aos
agentes públicos em campanhas eleitorais (Lei n.º 9.504/97) Diplomação dos eleitos: natureza jurídica,
competência para diplomar e fiscalização. Recurso contra a diplomação (Lei n.º 4.737/65 - Código Eleitoral).
Posse. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (Constituição). Recursos eleitorais: cabimento, pressupostos de
admissibilidade, processamento, efeitos e prazos. Das disposições penais. Crimes eleitorais: normas gerais.
Boca de urna. Corrupção eleitoral. Falsidade ideológica. Processo Penal Eleitoral: ação penal, competência em
matéria criminal eleitoral, rito processual penal eleitoral com aplicação subsidiária do Código de Processo Penal.
Ficha Limpa (Lei Complementar Federal nº 135/10).
Regimento Interno da Câmara de Nova Iguaçu - RJ.
Disponível em www.funrio.org.br
Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu-RJ.
Disponível em www.funrio.org.br
Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu
Disponível em www.funrio.org.br

Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Município de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br
Código Tributário do Município de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br
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CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU –
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
ANEXO VIII – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Importante:
 Em todas as questões serão utilizadas as normas ortográficas promulgadas pelo Decreto nº
6.583, de 29 de setembro de 2008 (Promulga o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa).
 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como
alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de
avaliação nas provas do certame.

Cargo: Técnico em Arquivo - Nível Médio
1.

Língua Portuguesa:
1.Compreensão e interpretação de textos. 2. Conotação e Denotação (figuras de linguagem). 3. Sinônimos,
antônimos, homônimos e parônimos. 4. Classes gramaticais 5. Períodos simples e compostos. 6- Relações de
coordenação e subordinação 7.Regência verbal e nominal. 8. Emprego dos tempos verbais. 9- Emprego do
acento indicativo de crase. 10. Emprego e colocação dos pronomes. 11. Concordância verbal e nominal. 12.
Emprego dos sinais de pontuação. 13. Sistema ortográfico vigente. 14. Acentuação gráfica.

2.

Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br

3.

Noções de Informática
Microsoft Windows 7 em português: conhecimentos básicos; manipulação de arquivos e pastas; tipos de
arquivos e suas extensões; procedimentos de backup; Windows Explorer; interação com os aplicativos do
Microsoft Office. Microsoft Word 2010 em português: Conhecimentos básicos; edição e formatação de textos.
Microsoft Excel 2010 em português: Conhecimentos básicos; criação de planilhas e gráficos; uso de fórmulas,
funções e macros; configurar página; impressão; formatação; obtenção de dados externos. Conceitos de Redes,
Internet e Intranet: Conhecimentos básicos, serviços e aplicativos utilizados na Internet; navegadores web
(Internet Explorer, Firefox e Chrome); mecanismos de busca avançada no Google. Segurança para
microcomputadores: tipos de ameaças e mecanismos de defesa.

4.

Regimento da Câmara Municipal de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br

5.

Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu (1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 01/2016)
Disponível em: www.funrio.org.br

6.

Conhecimentos Específicos
Arquivos: origem, histórico, função, classificação e princípios. Órgãos de documentação: características dos
acervos. Ciclo vital dos documentos: Teoria das Três Idades. Classificação dos documentos: princípios,
natureza, espécie, gênero, tipologia e suporte físico. Terminologia Arquivística. Noções básicas de preservação
e conservação de documentos. Gestão de Documentos: Protocolo – recebimento, classificação, registro,
tramitação e expedição de documentos. Produção, utilização e destinação de documentos. Códigos e planos de
Classificação de Documentos e Tabelas de Temporalidade e Destinação de Documentos (definições e
conceitos). Sistemas e métodos de arquivamento. Noções de Aplicação de Tecnologias (Gerenciamento
Eletrônico de Documentos – GED, Digitalização e Microfilmagem). Legislação: Lei n.º 5.433/1968 – Regula a
microfilmagem de documentos oficiais e dá outras providências; Lei n.º 8.159/1991 – Dispõe sobre a política
nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências; Decreto n.º 1.799/1996 – Regulamenta a Lei
n.º 5.433/1968; Decreto n.º 4.073/2002 – Regulamenta a Lei n.º 8.159/1991.
Manual de Gestão de Documentos

Programa de Gestão de Documentos do Estado do Rio de Janeiro (PGD). 2. Fundamentos do PGD:
gestão de documentos, funções arquivísticas, identificação, classificação, avaliação. 3. Metodologia
do PGD: Sistema de Identificação de Tipologia Documental (SITD), Plano de Classificação de
Documentos, Tabela de Temporalidade de Documentos. 4. Controle de acesso: documentos
ostensivos, documentos sigilosos, acesso a informações pessoais, competências para a classificação
de grau de sigilo, critérios para determinação do grau de sigilo, atendimento ao cidadão. 5.
Conservação de documentos: manuseio, acondicionamento, área de guarda.
Disponível em Manual de Gestão de Documentos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Arquivo
Publico. 2012. Partes 2, 3, 4, 5 e Glossário.
http://www.aperj.rj.gov.br/doc/manual%20de%20gestao.pdf
ou
www.funrio.org.br
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CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU –
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
ANEXO VIII – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Importante:
 Em todas as questões serão utilizadas as normas ortográficas promulgadas pelo Decreto nº
6.583, de 29 de setembro de 2008 (Promulga o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa).
 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como
alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de
avaliação nas provas do certame.

Cargo: Técnico em Contabilidade - Nível Médio
1.

Língua Portuguesa:
1.Compreensão e interpretação de textos. 2. Conotação e Denotação (figuras de linguagem). 3. Sinônimos,
antônimos, homônimos e parônimos. 4. Classes gramaticais 5. Períodos simples e compostos. 6- Relações de
coordenação e subordinação 7.Regência verbal e nominal. 8. Emprego dos tempos verbais. 9- Emprego do
acento indicativo de crase. 10. Emprego e colocação dos pronomes. 11. Concordância verbal e nominal. 12.
Emprego dos sinais de pontuação. 13. Sistema ortográfico vigente. 14. Acentuação gráfica.

2.

Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu
Disponível em: funrio.org.br

3.

Noções de Informática
Microsoft Windows 7 em português: conhecimentos básicos; manipulação de arquivos e pastas; tipos de
arquivos e suas extensões; procedimentos de backup; Windows Explorer; interação com os aplicativos do
Microsoft Office. Microsoft Word 2010 em português: Conhecimentos básicos; edição e formatação de textos.
Microsoft Excel 2010 em português: Conhecimentos básicos; criação de planilhas e gráficos; uso de fórmulas,
funções e macros; configurar página; impressão; formatação; obtenção de dados externos. Conceitos de Redes,
Internet e Intranet: Conhecimentos básicos, serviços e aplicativos utilizados na Internet; navegadores web
(Internet Explorer, Firefox e Chrome); mecanismos de busca avançada no Google. Segurança para
microcomputadores: tipos de ameaças e mecanismos de defesa.

4.

Regimento da Câmara Municipal de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br

5.

Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu (1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 01/2016)
Disponível em: www.funrio.org.br

6.

Conhecimentos Específicos
CONTABILIDADE GERAL: a) A escrituração contábil: as contas, as partidas simples e as partidas
dobradas; as contas patrimoniais; as contas de receitas, despesas e custos; as contas de
compensação; a equação patrimonial básica; o regime de caixa e o de competência; os lançamentos e
suas retificações. b) Os registros contábeis na constituição de entidades: os tipos de entidades; a
constituição do capital; a subscrição e a integralização do capital no caso de sociedades anônimas; a
realização de capital com bens e direitos; as despesas de constituição. c) Medidas preliminares à
elaboração de balanços: o balancete de verificação; as conciliações e retificações de saldos de contas;
as provisões e os diferimentos; o inventário de mercadorias e de materiais; os créditos de liquidação
duvidosa. d) A elaboração das demonstrações contábeis: o Balanço Patrimonial e as suas notas
explicativas; a apuração do resultado e a demonstração do resultado do exercício; a demonstração de
lucros e prejuízos acumulados; a demonstração das mutações do patrimônio líquido; a demonstração
das origens e aplicações de recursos; a demonstração de fluxo de caixa; a consolidação de balanços.
2 ‐ LEGISLACÃO E ÉTICA PROFISSIONAL: a) Legislação profissional: a regulamentação profissional
do Contabilista: o Decreto‐ Lei nº 9.295/46; as prerrogativas profissionais, especialmente a Resolução
CFC nº 560/83; os órgãos de classe na profissão contábil; a formação profissional, o exame de
suficiência e a educação continuada; infrações técnicas; possíveis alterações ocorridas ou inclusões
até sessenta dias antes da realização do concurso. 3 ‐ PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE
CONTABILIDADE E NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE: a) Princípios fundamentais de
contabilidade: Resolução CFC nº 750/93. 4 ‐ MATEMÁTICA COMERCIAL E FINANCEIRA: a) Juros
simples: definição; generalidades; cálculo dos juros; taxa de juro e prazo de aplicação; b) Juros
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compostos: definição; cálculo do montante a juro composto; determinação do fator de capitalização;
cálculo do capital, da taxa e do tempo; taxas proporcionais; taxas equivalentes; taxa nominal; taxa
efetiva; taxa real e taxa aparente; montante por períodos não inteiros.
Balanços e Demonstrações exigidas pela Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964- NBCT 16 (Normas
brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público).Orçamento público - Princípios orçamentários;
Diretrizes orçamentárias; Processo orçamentário; Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento
público; Receita e despesa públicas; Suprimento de fundos; Créditos Adicionais, regime, Sistemas
Orçamentários, Restos a pagar; Despesas de exercícios anteriores- Compras na Administração
Pública; Licitações e contratos(Lei 8666/93); Princípios básicos da licitação; Comissão Permanente de
Licitação; Comissão Especial de Licitação; Pregoeiro; Legislação pertinente; Dispensa e inexigibilidade
de licitação; Definição do objeto a ser licitado; Planejamento das compras; Controles e cronogramas;
Registros cadastrais/habilitação; O processo de compras governamentais ligados ao SIASG;
Empenho; Sistema de cotação eletrônica de preços; Sistema de registro de preços; Pregão. Sistemas
de gestão da administração pública federal- SIASG; Comprasnet; SIAPE; SIAFI. Lei Complementar nº
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Código Tributário do Município de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br
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CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU –
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
ANEXO VIII – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Importante:
 Em todas as questões serão utilizadas as normas ortográficas promulgadas pelo Decreto nº
6.583, de 29 de setembro de 2008 (Promulga o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa).
 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como
alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de
avaliação nas provas do certame.

Cargo: Técnico em Controle Interno - Nível Médio
1.

Língua Portuguesa:
1.Compreensão e interpretação de textos. 2. Conotação e Denotação (figuras de linguagem). 3. Sinônimos,
antônimos, homônimos e parônimos. 4. Classes gramaticais 5. Períodos simples e compostos. 6- Relações de
coordenação e subordinação 7.Regência verbal e nominal. 8. Emprego dos tempos verbais. 9- Emprego do
acento indicativo de crase. 10. Emprego e colocação dos pronomes. 11. Concordância verbal e nominal. 12.
Emprego dos sinais de pontuação. 13. Sistema ortográfico vigente. 14. Acentuação gráfica.

2.

Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br

3.

Noções de Informática
Microsoft Windows 7 em português: conhecimentos básicos; manipulação de arquivos e pastas; tipos de
arquivos e suas extensões; procedimentos de backup; Windows Explorer; interação com os aplicativos do
Microsoft Office. Microsoft Word 2010 em português: Conhecimentos básicos; edição e formatação de textos.
Microsoft Excel 2010 em português: Conhecimentos básicos; criação de planilhas e gráficos; uso de fórmulas,
funções e macros; configurar página; impressão; formatação; obtenção de dados externos. Conceitos de Redes,
Internet e Intranet: Conhecimentos básicos, serviços e aplicativos utilizados na Internet; navegadores web
(Internet Explorer, Firefox e Chrome); mecanismos de busca avançada no Google. Segurança para
microcomputadores: tipos de ameaças e mecanismos de defesa.

4.

Regimento da Câmara Municipal de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br

5.

Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu (1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 01/2016)
Disponível em: www.funrio.org.br

6.

Conhecimentos Específicos
Controle Interno: finalidades, atividades e competências. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária.
Sistema de Controle Interno; Controle Externo; Legislação: Lei Orgânica do TCE/RJ; Lei Complementar
Federal nº 101/2000; Lei nº 8443/1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União). Dos Limites
Constitucionais para Repasses ao Poder Legislativo Municipal. Controle da Administração Pública: espécie de
controle e suas características; seus efeitos na prestação dos serviços públicos; Responsabilização
Administrativa, Civil e Penal dos Agentes Municipais. Contabilidade Pública: Conceito, objetivo e regime.
Campo de aplicação. Lei nº 4.320/64, Decreto Lei nº 200/67, Portaria Interministerial nº 163/2001. Receita e
despesa pública: conceito, classificação econômica e estágios. Receitas e Despesas Orçamentárias e Extra
Orçamentárias. Plano de Contas: conceito, estruturas e contas do ativo, passivo, resultado e compensação.
Balanço financeiro, orçamentário, patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. Relatório Resumido
da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao
Setor Público – NBCT 16. Administração: Noções de Administração: Noções de gestão de pessoas; Teorias
Administrativas. Planejamento Estratégico: noções e princípios; conceito e fundamentos de gestão de projetos;
conceito, fundamentos e objetivos de gestão da qualidade; aspectos orçamentários e financeiros da execução
de contratos. Economia: Distribuição de renda no Brasil e desigualdades regionais. Análise Microeconômica:
determinação das curvas de procura e curvas de indiferença; fatores de produção; produtividade média e
marginal; análise de competitividade. Análise Macroeconômica: sistema de Contas Nacionais; contas
Nacionais no Brasil; conceito de déficit e dívida pública. Estabilização econômica, promoção do
desenvolvimento e redistribuição de renda. Matéria Constitucional: Dos direitos e garantias fundamentais: dos
direitos e deveres individuais e coletivos; dos direitos sociais; dos direitos de nacionalidade; dos direitos
políticos, da tributação e do orçamento. Competências federativas: União, Estados e Municípios. Da
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Administração Pública: disposições gerais; dos servidores públicos. Da organização dos Poderes; Código
Tributário Nacional - CTN; Lei Complementar Federal nº 116/2003. Lei nº 10.406/2002: Título II – Das Pessoas
Jurídicas, Capítulo III – Dos Bens Públicos. Matéria Administrativa: Organização administrativa da Câmara
Municipal: administração direta e indireta; autarquias, fundações públicas; sociedades de economia mista, Lei
nº 8.666/93 e alterações, Lei nº 10.520/2002. Atos administrativos: conceito, requisitos, elementos,
pressupostos e classificação; vinculação e discricionariedade; revogação e invalidação. Serviços públicos:
conceito e classificação; regulamentação e controle; requisitos do serviço e direitos do usuário; competências
para prestação do serviço; serviços delegados a particulares; concessões, permissões e autorizações;
convênios e consórcios administrativos. Contratos administrativos: conceito e características Poderes
administrativos: poder vinculado; poder discricionário; poder hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar;
poder de polícia; uso e abuso do poder.
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CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU –
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
ANEXO VIII – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Importante:
 Em todas as questões serão utilizadas as normas ortográficas promulgadas pelo Decreto nº
6.583, de 29 de setembro de 2008 (Promulga o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa).
 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como
alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de
avaliação nas provas do certame.

Cargo: Técnico em Enfermagem - Nível Médio
1.

Língua Portuguesa:
1.Compreensão e interpretação de textos. 2. Conotação e Denotação (figuras de linguagem). 3. Sinônimos,
antônimos, homônimos e parônimos. 4. Classes gramaticais 5. Períodos simples e compostos. 6- Relações de
coordenação e subordinação 7.Regência verbal e nominal. 8. Emprego dos tempos verbais. 9- Emprego do
acento indicativo de crase. 10. Emprego e colocação dos pronomes. 11. Concordância verbal e nominal. 12.
Emprego dos sinais de pontuação. 13. Sistema ortográfico vigente. 14. Acentuação gráfica.

2.

Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br

3.

Noções de Informática
Microsoft Windows 7 em português: conhecimentos básicos; manipulação de arquivos e pastas; tipos de
arquivos e suas extensões; procedimentos de backup; Windows Explorer; interação com os aplicativos do
Microsoft Office. Microsoft Word 2010 em português: Conhecimentos básicos; edição e formatação de textos.
Microsoft Excel 2010 em português: Conhecimentos básicos; criação de planilhas e gráficos; uso de fórmulas,
funções e macros; configurar página; impressão; formatação; obtenção de dados externos. Conceitos de Redes,
Internet e Intranet: Conhecimentos básicos, serviços e aplicativos utilizados na Internet; navegadores web
(Internet Explorer, Firefox e Chrome); mecanismos de busca avançada no Google. Segurança para
microcomputadores: tipos de ameaças e mecanismos de defesa.

4.

Regimento da Câmara Municipal de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br

5.

Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu (1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 01/2016)
Disponível em: www.funrio.org.br

6.

Conhecimentos Específicos
Técnicas básicas de enfermagem: Sinais vitais; Mensuração de altura e peso; Assepsia e controle de infecção;
Biossegurança; Administração de medicamentos (noções de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e
soluções, vias de administração e cuidados na aplicação, venoclise); Prevenção de úlceras de pressão;
Sondagens gástrica e vesical; Coleta de material para exames laboratoriais; Oxigenioterapia; Curativo;
Administração de dieta oral, enteral, parenteral. Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados de enfermagem ao
paciente com distúrbios endócrinos, cardiovasculares, pulmonares, autoimunes e reumatológicos, digestivos,
neurológicos e do sistema hematopoiético; Preparo, acondicionamento e métodos de esterilização e desinfecção
de materiais; Atendimento de emergência: parada cardiorrespiratória, corpos estranhos, intoxicações exógenas,
estados convulsivos e comatosos, hemorragias, queimaduras, urgências ortopédicas; Vias de transmissão,
profilaxia e cuidados de enfermagem relacionados a doenças transmissíveis e parasitárias. Enfermagem
materno-infantil: Assistência à gestante no período pré-natal, pré-parto, parto e puerpério; Complicações
obstétricas; Recém-nascido normal e patológico; Crescimento e desenvolvimento da criança; Aleitamento
materno; Doenças da Primeira Infância. Enfermagem em Saúde Pública: Processo saúde – doença;
Imunizações; Vigilância em saúde; Atenção à saúde da criança e do adolescente, do adulto, da mulher e do
idoso. Noções de administração aplicada à enfermagem. Atenção Psicossocial; saúde mental, álcool e outras
drogas; Código de ética dos profissionais de enfermagem. Enfermagem e Saúde do trabalhador: Princípios
gerais sobre saúde e segurança do trabalho; acidentes de trabalho: conceito, causas e medidas de prevenção;
Ergonomia do Trabalho: conceito, princípios de ergonomia e biomecânica; CAT: Comunicação de Acidente de
Trabalho: conceito, importância e registros.
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CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU –
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
ANEXO VIII – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Importante:
 Em todas as questões serão utilizadas as normas ortográficas promulgadas pelo Decreto nº
6.583, de 29 de setembro de 2008 (Promulga o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa).
 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como
alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de
avaliação nas provas do certame.

Cargo: Técnico em Fotografia - Nível Médio
1.

Língua Portuguesa:
1.Compreensão e interpretação de textos. 2. Conotação e Denotação (figuras de linguagem). 3. Sinônimos,
antônimos, homônimos e parônimos. 4. Classes gramaticais 5. Períodos simples e compostos. 6- Relações de
coordenação e subordinação 7.Regência verbal e nominal. 8. Emprego dos tempos verbais. 9- Emprego do
acento indicativo de crase. 10. Emprego e colocação dos pronomes. 11. Concordância verbal e nominal. 12.
Emprego dos sinais de pontuação. 13. Sistema ortográfico vigente. 14. Acentuação gráfica.

2.

Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br

3.

Noções de Informática
Microsoft Windows 7 em português: conhecimentos básicos; manipulação de arquivos e pastas; tipos de
arquivos e suas extensões; procedimentos de backup; Windows Explorer; interação com os aplicativos do
Microsoft Office. Microsoft Word 2010 em português: Conhecimentos básicos; edição e formatação de textos.
Microsoft Excel 2010 em português: Conhecimentos básicos; criação de planilhas e gráficos; uso de fórmulas,
funções e macros; configurar página; impressão; formatação; obtenção de dados externos. Conceitos de Redes,
Internet e Intranet: Conhecimentos básicos, serviços e aplicativos utilizados na Internet; navegadores web
(Internet Explorer, Firefox e Chrome); mecanismos de busca avançada no Google. Segurança para
microcomputadores: tipos de ameaças e mecanismos de defesa.

4.

Regimento da Câmara Municipal de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br

5.

Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu (1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 01/2016)
Disponível em: www.funrio.org.br

6.

Conhecimentos Específicos
Apontamentos da história da fotografia e do fotojornalismo brasileiro. Os equipamentos fotográficos de películas
fotossensíveis e digitais. O uso do flash. Noções de abertura do diafragma e tempo de exposição dos diversos
equipamentos. A importância das objetivas e a profundidade de campo. Enquadramento. Editoração gráfica. A
edição da matéria pela imagem. A integração texto/foto. Os direitos individuais e o fotojornalismo. A
responsabilidade do repórter fotográfico e o dever de verdade. A preservação da fonte. Noções de direito sobre
imagem. Elementos de linguagem fotográfica. Ferramenta para edição de fotos: Photoshop.
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CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU –
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
ANEXO VIII – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Importante:
 Em todas as questões serão utilizadas as normas ortográficas promulgadas pelo Decreto nº
6.583, de 29 de setembro de 2008 (Promulga o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa).
 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como
alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de
avaliação nas provas do certame.

Cargo: Técnico em Informática - Nível Médio
1.

Língua Portuguesa:
1.Compreensão e interpretação de textos. 2. Conotação e Denotação (figuras de linguagem). 3. Sinônimos,
antônimos, homônimos e parônimos. 4. Classes gramaticais 5. Períodos simples e compostos. 6- Relações de
coordenação e subordinação 7.Regência verbal e nominal. 8. Emprego dos tempos verbais. 9- Emprego do
acento indicativo de crase. 10. Emprego e colocação dos pronomes. 11. Concordância verbal e nominal. 12.
Emprego dos sinais de pontuação. 13. Sistema ortográfico vigente. 14. Acentuação gráfica.

2.

Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br

3.

Noções de Informática
Microsoft Windows 7 em português: conhecimentos básicos; manipulação de arquivos e pastas; tipos de
arquivos e suas extensões; procedimentos de backup; Windows Explorer; interação com os aplicativos do
Microsoft Office. Microsoft Word 2010 em português: Conhecimentos básicos; edição e formatação de textos.
Microsoft Excel 2010 em português: Conhecimentos básicos; criação de planilhas e gráficos; uso de fórmulas,
funções e macros; configurar página; impressão; formatação; obtenção de dados externos. Conceitos de Redes,
Internet e Intranet: Conhecimentos básicos, serviços e aplicativos utilizados na Internet; navegadores web
(Internet Explorer, Firefox e Chrome); mecanismos de busca avançada no Google. Segurança para
microcomputadores: tipos de ameaças e mecanismos de defesa.

4.

Regimento da Câmara Municipal de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br

5.

Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu (1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 01/2016)
Disponível em: www.funrio.org.br

6.

Conhecimentos Específicos
Hardware - Tipos de Computadores. Estrutura dos Micros Padrão PC: Processador (CPU). Memória: RAM,
Cache, ROM. Barramentos: Clock, Reset. Memória de Massa (secundária): Tipos de Meios de Armazenamento.
Princípios Básicos de Armazenamento de Dados: Formatação, Sistema FAT, Particionamento, Boot.
Dispositivos de Entrada e Saída (inclusive conectores). Softwares - Software Básico: Conceitos Básicos,
Funções, Características e Estrutura de um Sistema Operacional. Microsoft Windows 2000 e XP: Instalação e
Manutenção do Windows; Instalação de Periféricos no Windows (Plug-and-Play ou não); Instalação de
Programas no Windows: Requisitos de Sistema, Programas Comerciais, Shareware e Freeware, Licenças de
Software, Versões e Registro de Software. Configuração (Painel de Controle), Gerenciador de Arquivos
(Windows Explorer). Utilitários: Softwares para Recuperação de Dados, Compactadores, Antivírus,
Desfragmentadores de Disco, Softwares de Backup. Administração de servidores, servidor proxy, servidor de
email, gerenciamento de rede distribuída, firewall e mascaramento. Aplicativos (MS Office 2003) Processadores de Texto: Barra de menu e barra de ferramentas; Edição de texto; Formatação a nível de
caractere, parágrafo e documento. Outros Recursos: tabelas, estilos, índices, notas de rodapé e figuras;
Planilhas Eletrônicas: Barra de menu e barra de ferramentas, Pasta e Planilhas, Formatos de Células, Fórmulas,
Funções e Gráficos; Banco de Dados: Conceitos Básicos e Funcionamento, Barra de menu e barra de
ferramentas, Tabelas, Formulários, Consultas e Relatórios. Linguagens de Programação: Linguagem de Baixo
Nível; Linguagem de Alto Nível; Interpretadores e Compiladores. Tecnologia de Redes Locais e Redes de Longa
Distância: Topologias; Cabeamento (tipos de cabo, utilização dos cabos, cabeamento estruturado);
Equipamentos de rede (Placas, Hub, Switch, Roteador e Modem), Padrões e protocolos para Redes de Longa
Distância; Padrões IEEE para Redes Locais: Ethernet – IEEE802.3, Fast Ethernet – IEEE802.3u, Gigabit
Ethernet – IEEE802.3z; Arquitetura de protocolos TCP/IP: Protocolo de rede IP, Protocolo de Transporte TCP e
UDP, Serviços de Aplicação; DNS, SMTP, POP3, FTP, Telnet, HTTP; Conceitos Básicos de Internet e Intranet;
Segurança em rede de computadores.
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CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU –
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
ANEXO VIII – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Importante:
 Em todas as questões serão utilizadas as normas ortográficas promulgadas pelo Decreto nº
6.583, de 29 de setembro de 2008 (Promulga o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa).
 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como
alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de
avaliação nas provas do certame.

Cargo: Técnico Legislativo - Nível Médio
1.

Língua Portuguesa:
1.Compreensão e interpretação de textos. 2. Conotação e Denotação (figuras de linguagem). 3.
Sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. 4. Classes gramaticais 5. Períodos simples e
compostos. 6- Relações de coordenação e subordinação 7.Regência verbal e nominal. 8. Emprego
dos tempos verbais. 9- Emprego do acento indicativo de crase. 10. Emprego e colocação dos
pronomes. 11. Concordância verbal e nominal. 12. Emprego dos sinais de pontuação. 13. Sistema
ortográfico vigente. 14. Acentuação gráfica.

2.

Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br

3.

Noções de Informática
Microsoft Windows 7 em português: conhecimentos básicos; manipulação de arquivos e pastas; tipos
de arquivos e suas extensões; procedimentos de backup; Windows Explorer; interação com os
aplicativos do Microsoft Office. Microsoft Word 2010 em português: Conhecimentos básicos; edição e
formatação de textos. Microsoft Excel 2010 em português: Conhecimentos básicos; criação de
planilhas e gráficos; uso de fórmulas, funções e macros; configurar página; impressão; formatação;
obtenção de dados externos. Conceitos de Redes, Internet e Intranet: Conhecimentos básicos,
serviços e aplicativos utilizados na Internet; navegadores web (Internet Explorer, Firefox e Chrome);
mecanismos de busca avançada no Google. Segurança para microcomputadores: tipos de ameaças e
mecanismos de defesa.

4.

Regimento da Câmara Municipal de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br

5.

Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu (1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 01/2016)
Disponível em: www.funrio.org.br

6.

Conhecimentos Específicos
Redação oficial: aspectos gerais, características fundamentais, padrões, emprego e concordância dos
pronomes de tratamento, ofícios, requerimentos, pareceres e outras correspondências.
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. Órgãos
públicos: conceito, natureza e classificação. Licitação: conceito, princípios, modalidades. Noções De
Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais (arts. 1º ao 4º); Dos Direitos e Garantias
Fundamentais (arts. 5º a 13); Da Organização do Estado – Da Administração Pública (arts. 37 ao 41);
Da Organização dos Poderes – Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária (arts. 70 a 75);
Da Tributação e do Orçamento – Do Sistema Tributário Nacional (arts.145 a 156); Das Finanças
Públicas (arts.163 a 169); Da Ordem Econômica e Financeira – (arts. 170 a 174); Noções de Direito
Financeiro: Lei de Responsabilidade Fiscal.
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CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU –
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
ANEXO VIII – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Importante:
 Em todas as questões serão utilizadas as normas ortográficas promulgadas pelo Decreto nº
6.583, de 29 de setembro de 2008 (Promulga o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa).
 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como
alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de
avaliação nas provas do certame.

Cargo: Telefonista - Nível Fundamental Completo
1.

Língua Portuguesa:
1-Compreensão e Interpretação de Textos. 2-Semântica (sinonímia, paronímia e homonímia). 3Linguagens denotativa e conotativa: figuras de linguagem. 4-Variedades Linguísticas (linguagens
informal e formal). 5-Acentuação Gráfica (de acordo com as regras vigentes). 6- Ortografia. 7Pontuação. 8- Frase, Oração e Período. 9- Períodos simples e compostos (por coordenação e
subordinação). 10- Classes gramaticais (morfologia). 11- Estrutura e Formação de Palavras. 12Conjugação Verbal 13- Funções sintáticas. 14-Regência (verbal e nominal). 15. Concordância (verbal
e nominal). 16- Vozes verbais.

2.

Raciocínio Lógico Quantitativo (1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 01/2016)
Introdução à Lógica matemática: Proposições - Conectivos - Tabela Verdade; Números inteiros,
Números decimais, Frações e Porcentagem; Regra de Três Simples e Composta;
Conjuntos; Perímetros e Áreas de figuras planas; Equações e inequações do 1º e 2º graus; Resolução
de Problemas.

3.

Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br

4.

Regimento da Câmara Municipal de Nova Iguaçu
Disponível em: www.funrio.org.br
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