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trabalhos relativos às atividades da Procuradoria-Geral do Estado, na área 
de Informática.

Assistente Procuratorial
Executar e desenvolver, sob supervisão, atividades técnicas profissionais e 
outras correlatas à sua área de atuação na Procuradoria-Geral do Estado.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Observação:
1. Considerar-se-á a legislação vigente, incluindo legislações complemen-
tares, súmulas, jurisprudências e/ou orientações jurisprudenciais (OJ),até a 
data da publicação do Edital.
2. Mesmo quando o conteúdo programático coincidir as provas terão níveis 
de complexidade diferentes, de acordo com a escolaridade exigida.

CONHECIMENTOS GERAIS - Para o cargo de ANALISTA PROCU-
RATORIAL
LÍNGUA PORTUGUESA: Domínio da ortografia oficial. Emprego da 
acentuação gráfica. Emprego dos sinais de pontuação. Flexão nominal e 
verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Domínio 
dos mecanismos de coesão textual. Emprego de tempos e modos verbais. 
Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Morfossintaxe. Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e 
incorretas). Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 
Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Figuras de linguagem. 
Adequação da linguagem ao tipo de documento. Adequação do formato do 
texto ao gênero.
RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO: Estrutura lógica de relações 
arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas 
informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para 
estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da 
lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, 
raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, 
discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a 
partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões 
determinadas. NOÇÕES DE ESTATÍSTICAS: medidas de tendência central 
(moda, mediana, média aritmética simples e ponderada) e de dispersão 
(desvio médio, amplitude, variância, desvio padrão); leitura e interpretação 
de gráficos (histogramas, setores, infográficos) e tabelas.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Noções de internet, intranet e redes de 
computadores. Conceitos básicos dos modos de utilização de tecnologias, 
ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática. Conceitos básicos 
dos modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e 
apresentações utilizando-se a suíte de produtividade Microsoft Office 2010 
ou superior. Conceitos e modos de utilização de sistemas operacionais 
Windows 7 e 10. Noções básicas de ferramentas e aplicativos de navegação 
(Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer e Edge) e correio 
eletrônico (Notes SmartCloud, Verse e Outlook Express). Sítios de busca 
e pesquisa na internet. Noções de computação na nuvem (cloudcompu-
ting). Conceitos de organização, compactação e de gerenciamento de 
informações, arquivos, pastas e programas em ambientes compartilhados. 
Noções básicas de segurança da informação e proteção de sistemas infor-
matizados.

CONHECIMENTOS GERAIS - Para os cargos de TÉCNICO EM GESTÃO 
PROCURATORIAL - ESPECIALIDADE ENGENHARIA CIVIL, TÉCNICO EM 
GESTÃO PROCURATORIAL - ESPECIALIDADE ENGENHARIA ELÉTRI-
CA,TÉCNICO EM GESTÃO PROCURATORIAL - ESPECIALIDADE CON-
TABILIDADE, TÉCNICO EM GESTÃO PROCURATORIAL - ESPECIALI-
DADE PERÍCIAS E AVALIAÇÕES IMOBILIÁRIAS, TÉCNICO EM GESTÃO 
PROCURATORIAL - ESPECIALIDADE CONTROLE INTERNO, TÉCNICO 
EM GESTÃO PROCURATORIAL - ESPECIALIDADE ADMINISTRAÇÃO 
(EXCETO PARA TÉCNICO EM GESTÃO PROCURATORIAL - ESPECIA-
LIDADE ENGENHARIA DE SOFTWARE, TÉCNICO EM GESTÃO PROCU-
RATORIAL - ESPECIALIDADE INFORMÁTICA E TÉCNICO EM GESTÃO 
PROCURATORIAL - ESPECIALIDADE PROCESSAMENTO DE DADOS)

LÍNGUA PORTUGUESA: Domínio da ortografia oficial. Emprego da 
acentuação gráfica. Emprego dos sinais de pontuação. Flexão nominal e 
verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Domínio 
dos mecanismos de coesão textual. Emprego de tempos e modos verbais. 
Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Morfossintaxe. Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e 
incorretas). Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 
Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Figuras de linguagem. 
Adequação da linguagem ao tipo de documento. Adequação do formato do 
texto ao gênero.

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO: Estrutura lógica de relações 
arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas 
informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para 
estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da 
lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, 
raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, 
discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a 
partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões 
determinadas. NOÇÕES DE ESTATÍSTICAS: medidas de tendência central 
(moda, mediana, média aritmética simples e ponderada) e de dispersão 
(desvio médio, amplitude, variância, desvio padrão); leitura e interpretação 
de gráficos (histogramas, setores, infográficos) e tabelas.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Noções de internet, intranet e redes de 
computadores. Conceitos básicos dos modos de utilização de tecnologias, 
ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática. Conceitos básicos 
dos modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e 
apresentações utilizando-se a suíte de produtividade Microsoft Office 2010 
ou superior. Conceitos e modos de utilização de sistemas operacionais 
Windows 7 e 10. Noções básicas de ferramentas e aplicativos de navegação 
(Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer e Edge) e correio 
eletrônico (Notes SmartCloud, Verse e Outlook Express). Sítios de busca 
e pesquisa na internet. Noções de computação na nuvem (cloudcompu-
ting). Conceitos de organização, compactação e de gerenciamento de 
informações, arquivos, pastas e programas em ambientes compartilhados. 
Noções básicas de segurança da informação e proteção de sistemas infor-
matizados.

CONHECIMENTOS GERAIS - Para os cargos de TÉCNICO EM GESTÃO 
PROCURATORIAL - ESPECIALIDADE ENGENHARIA DE SOFTWARE, 
TÉCNICO EM GESTÃO PROCURATORIAL - ESPECIALIDADE 
INFORMÁTICA e TÉCNICO EM GESTÃO PROCURATORIAL - ESPECIA-
LIDADE PROCESSAMENTO DE DADOS
LÍNGUA PORTUGUESA: Domínio da ortografia oficial. Emprego da 
acentuação gráfica. Emprego dos sinais de pontuação. Flexão nominal e 
verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Domínio 
dos mecanismos de coesão textual. Emprego de tempos e modos verbais. 
Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Morfossintaxe. Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e 
incorretas). Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 
Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Figuras de linguagem. 
Adequação da linguagem ao tipo de documento. Adequação do formato do 
texto ao gênero.
RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO: Estrutura lógica de relações 
arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas 
informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para 
estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da 
lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, 
raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, 
discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a 
partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões 
determinadas. NOÇÕES DE ESTATÍSTICAS: medidas de tendência central 
(moda, mediana, média aritmética simples e ponderada) e de dispersão 
(desvio médio, amplitude, variância, desvio padrão); leitura e interpretação 
de gráficos (histogramas, setores, infográficos) e tabelas.
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO: Características básicas das organizações 
formais modernas: tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidades e 
critérios de departamentalização. Organização administrativa: centralização, 
descentralização, concentração e desconcentração; administração direta e 
indireta. Gestão de processos. Gestão de contratos. Noções de processos 
licitatórios. Conceito, finalidades, princípios e objeto. Modalidades. Dispensa 
e inexigibilidade.
CONHECIMENTOS GERAIS - Para o cargo de ASSISTENTE PROCURA-
TORIAL
LÍNGUA PORTUGUESA: Domínio da ortografia oficial. Emprego da 
acentuação gráfica. Emprego dos sinais de pontuação. Flexão nominal e 
verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Domínio 
dos mecanismos de coesão textual. Emprego de tempos e modos verbais. 
Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Morfossintaxe. Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e 
incorretas). Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 
Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Figuras de linguagem. 
Adequação da linguagem ao tipo de documento. Adequação do formato do 
texto ao gênero.
RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO: Estrutura lógica de relações 
arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas 
informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para 
estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da 
lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, 
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raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, 
discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a 
partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões 
determinadas. NOÇÕES DE ESTATÍSTICAS: medidas de tendência central 
(moda, mediana, média aritmética simples e ponderada) e de dispersão 
(desvio médio, amplitude, variância, desvio padrão); leitura e interpretação 
de gráficos (histogramas, setores, infográficos) e tabelas.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Noções de internet, intranet e redes de 
computadores. Conceitos básicos dos modos de utilização de tecnologias, 
ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática. Conceitos básicos 
dos modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e 
apresentações utilizando-se a suíte de produtividade Microsoft Office 2010 
ou superior. Conceitos e modos de utilização de sistemas operacionais 
Windows 7 e 10. Noções básicas de ferramentas e aplicativos de navegação 
(Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer e Edge) e correio 
eletrônico (Notes SmartCloud, Verse e Outlook Express). Sítios de busca 
e pesquisa na internet. Noções de computação na nuvem (cloudcompu-
ting). Conceitos de organização, compactação e de gerenciamento de 
informações, arquivos, pastas e programas em ambientes compartilhados. 
Noções básicas de segurança da informação e proteção de sistemas infor-
matizados.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ANALISTA PROCURATORIAL
DIREITO CONSTITUCIONAL: Direitos e garantias fundamentais: direitos 
e deveres individuais e coletivos; direitos sociais; nacionalidade; direitos 
políticos. Controle de constitucionalidade. Modalidades e mecanismos de 
controle. Controle de constitucionalidade de leis e atos normativos estaduais 
e municipais. Súmula vinculante. Repercussão geral. Modalidades e efeitos 
das decisões proferidas no controle de constitucionalidade. Organização 
político-administrativa. Forma federativa de Estado. Federação brasileira: 
entidades componentes, repartição de competências. Constituição estadual 
e seus elementos. Administração Pública: disposições gerais; servidores 
públicos. Poder Legislativo: organização e funcionamento. Processo 
legislativo. Poder Executivo: forma e sistema de governo; chefia de Estado 
e chefia de governo; atribuições e responsabilidades do Presidente da 
República. Poder Judiciário: disposições gerais. Órgãos e competência. 
Supremo Tribunal Federal; Superior Tribunal de Justiça; Tribunais Regionais 
Federais; Tribunais de Justiça; juízes federais e estaduais; tribunais e juízes 
eleitorais. Das funções essenciais à Justiça. Ordem social: base e objetivos 
da ordem social; seguridade social; educação, cultura e desporto; ciência e 
tecnologia; meio ambiente; família, criança, adolescente e idoso.
DIREITO ADMINISTRATIVO: Direito administrativo. Conceito. Objeto. 
Fontes. Interpretação e aplicação do Direito Administrativo. Administração 
pública. Conceito, organização e modelos. Regime jurídico administrativo. 
Princípios expressos e reconhecidos. Poderes da Administração Pública. 
Poderes e deveres dos administradores públicos. Uso e abuso do poder. 
Controle da Administração Pública no Brasil. Transparência e acesso à 
informação no Poder Público. Acesso a Informações (Lei nº 12.527/2011). 
Proteção de dados pessoais na Administração Pública. Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018). Organização da Administração Direta 
e Indireta. Órgãos públicos. c Consórcios públicos. Paraestatais, entes 
de colaboração. Ato administrativo. Conceito, características e atributos. 
Elementos e requisitos de validade. Classificação e espécies. Formação e 
efeitos. Extinção, revogação, invalidação e convalidação. Processo adminis-
trativo. Lei Estadual nº 2.794/2003. Licitação. Conceito, natureza jurídica, 
objeto e finalidade. Princípios básicos e correlatos. Modalidades. Obriga-
toriedade, dispensa e inexigibilidade. Procedimento licitatório. Anulação, 
revogação e recursos administrativos. Sanções e procedimento sanciona-
tório. Crimes em licitações e contratos administrativos. Lei nº 14.133/2021. 
Contrato administrativo. Conceito, principais características e espécies. 
Formalização, execução e inexecução. Duração, prorrogação, renovação e 
extinção. Revisão e rescisão. Convênios. Parcerias entre a Administração 
e organizações da sociedade civil (Lei nº 13.019/2014). Serviços públicos. 
Conceito, características e classificação. Competência, regulamentação e 
controle. Princípios. Direitos e deveres dos usuários. Concessão, permissão, 
autorização e parceria público-privada. Bens públicos. Conceito, elementos 
e classificação. Aquisição e espécies. Utilização e regime jurídico. Afetação 
e desafetação. Gestão e alienação. Agentes públicos. Conceito e classifi-
cação. Organização e regime jurídico constitucional. Regime previdenciá-
rio. Responsabilidade administrativa, civil e criminal. Remuneração, direitos 
e vantagens. Lei Estadual nº 1.762/1986 e alterações. Responsabilidade 
patrimonial extracontratual do Estado. Noções gerais sobre a responsabi-
lidade extracontratual do Estado. Teorias sobre a responsabilidade e a ir-
responsabilidade do Estado. Responsabilidade por atos administrativos, 
legislativos e judiciais. Reparação do dano e direito de regresso. Intervenção 
do Estado na propriedade. Fundamentos, competência e controle judicial. 

Desapropriação. Servidão administrativa. Requisição. Ocupação temporária. 
Limitações administrativas. Tombamento. Atuação do Estado no domínio 
econômico. Liberalismo econômico e o intervencionismo. Fundamentos 
da ordem econômica. Formas de atuação do Estado. Estado regulador e 
executor. Monopólio estatal. Controle da Administração Pública. Controle 
político e administrativo. Conceito, fundamentos, natureza jurídica, objetivo e 
classificação. Controle legislativo e Tribunal de Contas. Súmulas vinculantes 
e demais instrumentos de controle judicial. Improbidade administrativa. Lei 
Anticorrupção - Lei Federal nº 12.846/2013. Procuradoria Geral do Estado do 
Amazonas. Preceitos constitucionais. Princípios Institucionais. Procuradores 
do Estado: prerrogativas, direitos e deveres. Aspectos e institutos específicos 
do regime jurídico do servidor do quadro de apoio da Procuradoria Geral do 
Estado. Lei Orgânica da PGE/AM (Lei estadual nº 1.639/1983).
DIREITO CIVIL: Da Pessoa Natural. Personalidade e Capacidade. Direitos da 
Personalidade. Da Pessoa Jurídica. Domicílio Civil. Dos Bens públicos: clas-
sificação, afetação e desafetação. Do Negócio Jurídico: Conceito. Classifi-
cação. Elementos essenciais gerais. Elementos acidentais (condição, termo, 
encargo). Defeitos do negócio jurídico (erro ou ignorância, dolo, coação, 
estado de perigo, lesão, fraude contra credores), invalidade do negócio 
jurídico. Do Direito das Obrigações. Dos vícios redibitórios e da Evicção. Da 
responsabilidade civil. Direito das coisas. Posse. Teorias da posse. Conceito, 
classificação, aquisição, efeitos, proteção e perda da posse. Função social 
da posse. Teorias da função social da posse. Conceito, conteúdo e concreti-
zação da função social da posse. Função socioambiental da posse. Direitos 
reais. Propriedade. Conceito, classificação, aquisição, proteção e perda da 
propriedade. Função social da propriedade: conceito, conteúdo e concreti-
zação da função social da propriedade. Direitos de vizinhança. Condomínio 
geral. Condomínio edilício. Propriedade resolúvel. Propriedade fiduciária. 
Direitos reais sobre coisa alheia. Superfície. Servidões. Uso. Usufruto. 
Habitação. Direito real à aquisição. Direito do promitente comprador. 
Compromisso de venda e compra. Adjudicação compulsória. Direitos reais 
em garantia. Penhor. Hipoteca. Sucessão. Disposições gerais. Herança. 
Vocação hereditária. Aceitação e renúncia. Exclusão da sucessão. Herança 
jacente. Herança vacante. Sucessão legítima e sucessão testamentária. 
Inventário e partilha. Arrolamentos. Alvarás judiciais. Partilha de bens e 
direitos.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Novo Código de Processo Civil (Lei nº 
13.105/2015). Constituição e Processo: A Constitucionalização do processo. 
Princípios constitucionais no processo civil. Conteúdo jurídico do direito de 
acesso à tutela jurisdicional do Estado. Conteúdo jurídico do direito de defesa. 
Direitos fundamentais e processo. A busca pela efetividade do processo e 
as reformas processuais. O provimento jurisdicional como instrumento de 
transformação social. Normas de Direito Processual Civil: natureza jurídica, 
fontes, princípios processuais civis, interpretação e Direito Processual in-
tertemporal. Princípios infraconstitucionais do processo civil. Jurisdição: 
conceito, características, princípios e espécies. Meios alternativos de 
solução de conflitos: autotutela, auto composição (conciliação e mediação), 
arbitragem e tribunais administrativos. Competência. Ação: teorias, clas-
sificação, elementos e cumulação. Processo: pressupostos processuais, 
atos processuais, vícios dos atos processuais, lugar, tempo e forma dos 
atos processuais, comunicação dos atos processuais. Preclusão. Sujeitos 
do processo: partes, capacidade, deveres e responsabilidade por dano 
processual, substituição, sucessão. Litisconsórcio. Assistência. Intervenção 
de terceiros: típicas e atípicas. Amicus curiae. Juiz e auxiliares da justiça. 
Ministério Público. Advocacia Pública. Da tutela provisória. Tutela de 
urgência e tutela da evidência. Tutela antecedente e incidente. Estabilização 
da tutela provisória. Procedimento comum: petição inicial, indeferimento da 
petição inicial, improcedência liminar do pedido, audiência de conciliação 
ou mediação, respostas do réu, revelia, providências preliminares e 
saneamento, julgamento conforme o estado do processo, audiência de 
instrução e julgamento, provas, sentença e coisa julgada. Do cumprimento 
de sentença. Do procedimento. Teoria geral do procedimento. Procedimen-
tos especiais e procedimentos de jurisdição voluntária. Provas. Objeto, fonte 
e meios. Admissibilidade. Provas típicas e atípicas. Provas ilícitas. Ônus da 
prova. Provas em espécie e sua produção. Tutelas declaratórias, condena-
tórias, mandamentais, cominatórias e específicas. Processo de execução: 
espécies, procedimentos, execução provisória e definitiva. Execução 
para entrega de coisa, execução de obrigações de fazer ou de não fazer, 
execução por quantia certa, execução contra a fazenda pública. Defesas 
do devedor e de terceiros na execução. Ações prejudiciais à execução. 
Embargos à execução. Suspensão e extinção do processo de execução. 
Processo nos tribunais e meios de impugnação das decisões judiciais: 
ordem dos processos nos tribunais e processos de competência originária 
dos tribunais: incidente de assunção de competência, homologação de 
decisão estrangeira e concessão do exequatur à carta rogatória, ação 
rescisória, incidente de resolução de demandas repetitivas e reclamação. 
Recursos e meios de impugnação. Admissibilidade e efeitos. Princípios. 
Apelação, agravos, embargos de declaração, embargos de divergência, 
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duplo grau obrigatório, ação rescisória, mandado de segurança contra 
ato judicial, ação declaratória de inexistência de ato processual e querela 
nullitatis. Recursos nos Tribunais Superiores. Repercussão Geral. Súmula. 
Súmula Vinculante. Precedentes: teoria geral, distinguishing e overrulling. 
Processo coletivo. Ação civil pública. Habeas Data e Mandado de Injunção. 
Mandado de segurança individual e coletivo.
DIREITO DO TRABALHO: Princípios e fontes do Direito do Trabalho. 
Hierarquia das fontes do Direito do Trabalho. Direitos constitucionais dos tra-
balhadores (art. 7º da CF/1988). Relação de trabalho e relação de emprego: 
requisitos e distinção; relações de trabalho lato sensu. Sujeitos do contrato 
de trabalho stricto sensu: empregado e empregador, conceito e caracteriza-
ção; poderes do empregador no contrato de trabalho. Grupo econômico e 
sua repercussão nas relações de emprego; da sucessão de empregadores: 
conceito, caracterização e sua implicação ao contrato de trabalho; da respon-
sabilidade solidária por créditos trabalhistas; terceirização e flexibilização. 
Contrato individual de trabalho: conceito, classificação, modalidades e carac-
terísticas. Profissões regulamentadas. Do teletrabalho (Lei nº 13.467/2017). 
Alteração do contrato de trabalho: alteração unilateral e bilateral; o jus 
variandi. Transferência do empregado: conceito, limitações e características. 
Suspensão e interrupção do contrato de trabalho: caracterização, distinção 
e reflexos no contrato de trabalho. Hipóteses de suspensão e de interrupção 
do contrato de trabalho. Rescisão do contrato de trabalho. Modalidades de 
rescisão do contrato de trabalho. Aviso prévio: prazo de duração e efeitos 
no contrato de trabalho. Estabilidade e garantias provisórias de emprego: 
espécies de estabilidade; despedida e reintegração de empregado estável. 
Duração do trabalho; jornada de trabalho; períodos de descanso; intervalo 
para repouso e alimentação; descanso semanal remunerado: base de 
cálculo; trabalho noturno e trabalho extraordinário; sistema de compensação 
de horas. Turnos ininterruptos de revezamento: conceito e implicações no 
contrato de trabalho. Férias: direito a férias e duração; período concessivo e 
período aquisitivo de férias; remuneração e abono de férias; férias coletivas. 
Salário mínimo: irredutibilidade e garantia. Salário e remuneração: conceito 
e distinções; composição do salário; modalidades de salário; formas e meios 
de pagamento do salário; adicionais de remuneração; gorjetas: conceito e 
natureza jurídica; 13º salário. Equiparação salarial: caracterização, requisitos, 
excludentes; princípio da igualdade de salário; desvio e acúmulo de função. 
FGTS. Prescrição e decadência: conceito, distinção e prazos. Segurança 
e medicina no trabalho: CIPA; atividades insalubres ou perigosas: caracte-
rização e remuneração do trabalho insalubre e perigoso; forma de cálculo; 
cumulação de adicionais de insalubridade e periculosidade. Proteção ao 
trabalho da mulher; estabilidade da gestante; licença maternidade e Lei nº 
9.029/1995. Direito coletivo do trabalho: liberdade sindical (Convenção nº 87 
da OIT e art. 8º da CF/1988); organização sindical: conceito de categoria; 
categoria diferenciada; convenções e acordos coletivos de trabalho. Direito 
de greve; dos serviços essenciais; greve do servidor público. Comissões 
de conciliação prévia. Da representação dos empregados. Renúncia e 
transação. Dano moral nas relações de trabalho. Súmulas da Jurisprudência 
uniformizada do Tribunal Superior do Trabalho sobre Direito do Trabalho. 
Súmulas Vinculantes do Supremo Tribunal Federal relativas ao Direito do 
Trabalho.
DIREITO TRIBUTÁRIO: Direito tributário. Conceito. Autonomia. Fontes. 
Sistema Tributário Nacional. Conceito. Competência tributária. Limitações 
ao poder de tributar. Repartição das receitas tributárias. Tributos em espécie. 
Tributos. Conceito. Classificações. Pedágio. Preços públicos, tarifas e taxas: 
distinção. Parafiscalidade e extrafiscalidade. Fontes do Direito Tributário. 
Legislação tributária. Conceito. Vigência, aplicação, interpretação e 
integração. Tratados internacionais em matéria tributária. Princípios gerais 
de Direito Tributário. Normas, princípios e regras. Princípios constitucio-
nais tributários. Código Tributário Nacional. Obrigação tributária. Natureza, 
espécies, efeitos. Fato gerador. Sujeitos ativo e passivo. Capacidade 
tributária. Substituição tributária. Domicílio tributário. Evasão e elisão fiscal. 
Normas antielisivas. Responsabilidade tributária. Modalidades. Responsa-
bilidade tributária dos administradores de pessoa jurídica. Teoria da des-
consideração da personalidade jurídica. Crédito tributário e lançamento. 
Exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário. Decadência e 
prescrição. Pagamento indevido. Atualização do crédito tributário. Garantias 
e privilégios do crédito tributário. Da Administração tributária. Fiscalização. 
Competência. Dívida ativa. Certidões. Processo tributário: administrativo e 
judicial. Mandado de segurança. Execução Fiscal. Impostos dos Estados e 
do Distrito Federal. Imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de 
quaisquer bens ou direitos. Imposto sobre operações relativas à circulação 
de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual 
e intermunicipal e de comunicação. Imposto sobre propriedade de veículos 
automotores.
DIREITO FINANCEIRO: Direito Financeiro na Constituição Federal. Direito 
Financeiro e suas relações com outros ramos do Direito. Federalismo Fiscal 
e repartição de receitas na Constituição Federal. Guerra Fiscal. Das finanças 
públicas. Normas Gerais. Dos orçamentos. Orçamento na Constituição 

Federal. Princípios orçamentários. Lei Orçamentária Anual. Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. Plano Plurianual. Tramitação orçamentária. Orçamento 
impositivo e autorizativo. Normas gerais de Direito Financeiro (Lei federal 
nº 4.320/1964). Receitas públicas. Conceito. Classificação. Vinculação 
e desvinculação de receitas. Despesas públicas. Conceito. Classificação. 
Fiscalização financeira e orçamentária. Tribunal de Contas. Crédito público. 
Noções fundamentais. Natureza jurídica. Empréstimos públicos e espécies. 
Limites do crédito público. Responsabilidade fiscal. Lei Complementar 
federal nº 101/2000. Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito 
Federal. Lei Complementar federal nº 159/2017. Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). Lei Complementar 
federal nº 173/2020.

TÉCNICO EM GESTÃO PROCURATORIAL - ESPECIALIDADE 
ENGENHARIA CIVIL
Planejamento e viabilidade de projetos e obras: programação e controle. 
Avaliação de custos unitários. Projeto e execução de edificações. Projetos 
e execução de obras civis: arquitetônicos, estruturais (concreto, aço e 
madeira), fundações, instalações elétricas e hidrossanitárias - elaboração de 
termos de referência e projetos básicos. Documentos descritivos: discrimina-
ções técnicas, cadernos de encargos, especificações técnicas. Topografia: 
planimetria, altimetria e planialtimetria. Topografia e terraplenagem; locação 
de obra; sondagens; instalações provisórias. Canteiro de obras; proteção 
e segurança, depósito e armazenamento de materiais, equipamentos e 
ferramentas. Fundações. Escavações. Escoramentos. Estruturas metálicas, 
de madeira e de concreto; formas; armação; alvenaria estrutural; estruturas 
pré-fabricadas. Controle tecnológico. Argamassas. Instalações prediais. 
Alvenarias e revestimentos. Esquadrias. Coberturas. Pisos. Impermea-
bilização. Segurança e higiene do trabalho. Ensaios de recebimento da 
obra. Desenho técnico e Projetos complementares: elevadores, ventilação 
exaustão, ar condicionado, telefonia, prevenção contra incêndio - com-
patibilização de projetos. Especificação de materiais e serviços - caderno 
de encargos. Materiais de construção civil. Aglomerantes - gesso, cal, 
cimento Portland. Agregados. Argamassa. Concreto: dosagem; tecnologia 
do concreto. Aço. Madeira. Materiais cerâmicos. Vidros. Tintas e vernizes. 
Materiais não convencionais. Instalações prediais. Instalações elétricas. 
Instalações hidráulicas. Instalações de esgoto. Instalações de telefone e 
instalações especiais (proteção e vigilância, gás, ar comprimido, vácuo e 
água quente). Fiscalização. Acompanhamento da aplicação de recursos 
(medições, emissão de fatura, etc.). Controle de materiais (cimento, 
agregados aditivos, concreto usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, 
vidro etc.). Controle de execução de obras e serviços. Planejamento e 
programação de obras: orçamento e composição de custos unitários, parciais 
e totais, BDI e encargos sociais - levantamento de quantidades; planejamento 
e cronograma físico-financeiro - PERT-CPM e histograma de mão de obra. 
Operação e controle de obra, procedimentos gerenciais e acompanhamen-
to de obras. Construção: organização do canteiro de obras - execução de 
fundações (sapatas, estacas e tubulões); alvenaria, estruturas e concreto, 
aço e madeira, coberturas e impermeabilização, esquadrias, pisos e re-
vestimentos, pinturas, instalações (água, esgoto, eletricidade e telefonia). 
Noções de irrigação, drenagem, projeto, execução e pavimentação de vias. 
Documentação da obra: diários e documentos de legalização. Patologia das 
obras de engenharia civil (causa, prevenção e recuperação). Patologia das 
fundações. Patologia do concreto. Desenho Técnico, escala e conhecimento 
de AutoCAD. Hidráulica, hidrologia e saneamento básico. Redes de água 
e esgoto. Mecânica dos solos. Permeabilidade, percolação, compactação, 
compressibilidade, adensamento, estimativa de recalques, resistência 
ao cisalhamento, empuxos de terra, estruturas de arrimo, estabilidade de 
taludes, estabilidade das fundações superficiais e estabilidade das fundações 
profundas. Obras de drenagem e obras de contenção. Resistência dos 
materiais e análise estrutural. Deformações e análise de tensões; flexão 
simples; flexão composta; torção; cisalhamento e flambagem. Estruturas 
isostáticas. Linhas de influência. Estruturas hiperestáticas. Dimensiona-
mento do concreto armado. Engenharia legal. NBR 13752. Perícias de 
engenharia na construção civil. Engenharia de avaliações: métodos; níveis 
de rigor; depreciação; fatores de homogeneização; desapropriações; laudos 
de avaliação. NBR 14653; Avaliação de Imóveis Urbanos. Fiscalização. 
Ensaios de recebimento de obra. Acompanhamento da aplicação de 
recursos (medições, emissão de fatura etc). Controle de execução de obras 
e serviços. Documentação da obra: diários documentos de legalização, 
ARTs. Licitações e contratos da Administração Pública (Lei nº 14.133/2021). 
Noções de legislação ambiental. Lei nº 6.766/1979 (Parcelamento do solo 
urbano). Inspeção de empreendimentos e obras habitacionais. Noções de 
uso e ocupação do solo: conhecimento e conceituação da terminologia 
empregada em Legislação Urbanística; parcelamento do solo: desmembra-
mento; índices: taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento. Saúde e 
Segurança ocupacional no canteiro de obras, NR-18 atualizada - Condições 
e Meio Ambiente de trabalho na indústria da Construção. ABNT NBR 9050 - 
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Acessibilidade e edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 
Tratamento de resíduos da construção civil e legislações ambientais. Noções 
de Geoprocessamento (SIG).

TÉCNICO EM GESTÃO PROCURATORIAL - ESPECIALIDADE 
ENGENHARIA ELÉTRICA
Ciências dos materiais: características e propriedades dos materiais 
condutores, isolantes, resistivos e magnéticos. Eletricidade:resistor, 
capacitor e indutor em CC e CA; leis de Kirchhoff; associação de resistores, 
capacitores, indutores e impedâncias; potências ativa, reativa e aparente; 
resolução de circuitos com uma e duas malhas; sistemas trifásicos 
equilibrados e não-equilibrados; leis básicas do eletromagnetismo; solução 
de circuitos no domínio do tempo e da frequência (transformada de Laplace. 
Eletrônica: fontes de alimentação lineares e chaveadas; eletrônica de 
potência: tiristores, circuitos de disparo de tiristores e circuitos de controle de 
potência; acionamento de cargas indutivas por transistor; características e 
especificações de IGBT. Sistemas de comunicação: comunicação analógica 
e digital; redes de computadores; comunicação óptica. Instrumentos 
de medidas elétricas: multímetro, alicate-amperímetro, wattímetro e 
osciloscópio. Máquinas elétricas: funcionamento, características, ensaio 
e aplicações de geradores e motores CC e CA (monofásico e trifásico) e 
de transformadores monofásico e trifásico; transformadores de corrente e 
de potencial; controle de velocidade de motor CC por PWM. Equipamentos 
eletromecânicos: transformadores de potência, religadores automáticos, 
seccionadores, reguladores automáticos de tensão, baterias, chaves 
fusíveis, grupos motor-geradores, chaves de transferência automática, relés 
eletromecânicos. Subestações elétricas: tipos, características técnicas, 
dispositivos de acionamento e de proteção. Instalações elétricas prediais: 
NBR 5410; dispositivos de comando (interruptor, sensor de presença, relé 
fotoelétrico, relé de impulso, dimerização e minuteria); diagramas multifilar e 
unifilar; aterramento, demanda, dimensionamento de condutores, eletrodutos 
e dispositivos de proteção (fusíveis, disjuntores, DR e DPS); curto-circui-
to e seletividade. Luminotécnica: características técnicas e aplicações de 
lâmpada, métodos de dimensionamento de iluminação interna e externa. 
Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). Automação 
predial: circuitos de comandos elétricos, acionamento de motores elétricos, 
sistemas de controle eletropneumático e eletrohidráulico, CLP. Microcontro-
ladores: arquitetura do ESP32, configuração da IDE Arduino para ESP32, 
comandos de entrada e saída (digital, analógica e PWM), estruturas de 
controle (if/else e while). NR10: Segurança em instalações e serviços em 
eletricidade. Qualidade da energia elétrica: distúrbios na rede elétrica, 
harmônicos, correção do fator de potência, dispositivos de proteção contra 
surtos. Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos (NBR 9050). Legislação aplicada à economia de recursos naturais 
e sustentabilidade nas edificações. Normas de segurança do trabalho 
aplicadas à construção civil (NR-18 atualizada e NR-24 atualizada) e aos 
equipamentos, projetos e serviços com eletricidade (NR-10 atualizada 
e NR-12 atualizada). Custo Unitário Básico (NBR 12721 atualizada). 
Resolução nº 114 (CNJ) e Resolução nº 70 (CSJT) aplicadas às obras e 
serviços de engenharia. Manutenção de edificações - Requisitos para o 
sistema de gestão de manutenção (NBR 5674). Lei nº 14.133/2021. Decreto 
nº 7.983/2013 atualizado. Lei Complementar nº 101/2000 atualizada.

TÉCNICO EM GESTÃO PROCURATORIAL - ESPECIALIDADE 
ENGENHARIA DE SOFTWARE
Conceitos de engenharia de software: Processo de desenvolvimento de 
software. Ciclos de vida do software. Engenharia de requisitos. Low-code 
e no-code software development. DevOps e DevSecOps.Big data e data 
science. InternetofThings.Orientação a objetos: conceitos fundamentais, 
princípios de concepção e programação, reutilização de componentes. 
UnifiedModelingLanguage (UML) em orientação a objetos (notações, 
diagramas). Metodologia de Desenvolvimento de Software: Fundamentos. 
Ciclo de vida e fases do desenvolvimento de sistemas. Metodologias ágeis 
(SCRUM, XP etc.). Metodologias tradicionais. Análise e projeto. Implementa-
ção. Testes. Métricas para estimativa de prazo e custo (análise de pontos de 
função). Características principais. Modelagem de processos de negócios. 
Gerencia de Projetos de Software, Serviços e Governança de TI: Fluxos 
de gerência de projetos. Gerência de configuração e mudança. Ambiente e 
implantação. Projeto de interfaces. PMBOK 6ª Edição. ITIL V4. COBIT 2019. 
Programação: Conhecimentos de linguagens e ferramentas de programação 
(Visual Basic, Python, Visual Studio, Delphi, PHP, C, C#, JAVA). Arcabouços 
de desenvolvimento (.Net, Entity, Hibernate, NHibernate). NetBeans IDE. 
Eclipse IDE. Desenvolvimento web e Mobile: Noções básicas do protocolo 
HTTP. Aplicação e utilização de servidores Web. Desenvolvimento de 
aplicações HTML, CSS, JSP, SERVLET, JSF, ASP .Net, JavaScript, jQuery, 
Node.js, React, ReactNative. Conceitos, definição, utilização e escrita XML - 
criação e declaração, definições de elementos e atributos. Progressive Web 
Apps. Fundamentos de linguagens de programação: Sintaxe básica. Pala-

vras-chave. Estrutura e construções básicas de um programa. Compilação 
e execução de programas. Tipos primitivos de dados. Declaração e iniciali-
zação de variáveis. Utilização de literais e strings. Categorias de operadores 
e precedência. Controle de fluxo de programas e repetição. Definição de 
classes, métodos e variáveis. Utilização de encapsulamento. Utilização 
de packages. Sobrecarga de métodos. Utilização e implementação de 
bibliotecas e componentes. Administração de exceções. Acesso a banco de 
dados. SQL. Manutenção de Sistemas: Questões práticas de compreensão, 
abordagem e solução de implementações de rotinas. Programas. Arquivos. 
Relatórios. Diagnósticos de problemas. Depuração de erros. Metodologias 
de teste de software. Versionamento de código com Git e Github. Qualidade 
do software: Conhecimento dos modelos CapabilityMaturityModelIntegration 
(CMMI-DEV v1.3). ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021 e MR-MPS-SW 
(MPS para Software).Arquitetura:Multi-camadas. Cliente-servidor. Objetos 
distribuídos. Padrão MVC. Conceitos e fundamentos de SOA - Arquitetura 
orientada a serviços. Multi-cloudarchitectures. Blockchaintechnology. Ser-
verlesscomputing. Inglês técnico.

TÉCNICO EM GESTÃO PROCURATORIAL - ESPECIALIDADE CONTABI-
LIDADE
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO: Conceito. Campo de 
aplicação. Regime orçamentário e contábil (patrimonial). Normas Brasileiras 
de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBC TSP: NBC TSP Estrutura 
Conceitual; NBC TSP 01 a NBC TSP 28. Manual de Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público, 9ª edição: Anexo - Plano de Contas Aplicado ao Setor 
Público; Procedimentos Contábeis Patrimoniais; Procedimentos Contábeis 
Específicos; Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público; Plano 
de Contas Aplicado ao Setor Público. Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal). Lei nº 4.320/1964.
ORÇAMENTO PÚBLICO: conceito, princípios orçamentários, característi-
cas e elementos básicos do orçamento tradicional, orçamento de base zero, 
orçamento de desempenho e orçamento-programa. Conceito e finalidade 
do controle da Administração Pública. Controle interno e controle externo da 
Administração Pública. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 
9ª edição: Anexos - Ementário da Classificação por Natureza de Receita e 
do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público; Procedimentos Contábeis Or-
çamentários; Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público. Plano 
de Contas Aplicado ao Setor Público. Manual de Demonstrativos Fiscais, 12ª 
edição. Lei nº 4.320/1964. Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Respon-
sabilidade Fiscal). Lei nº 10.520/2002. Lei nº 14.133/2021. Decreto-Lei nº 
200/1967. Constituição Federal de 1988.
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Orçamento 
público. Conceito. Técnicas orçamentárias. Princípios orçamentários. 
Ciclo orçamentário. Controle judicial do Orçamento Público. O orçamento 
público no Brasil. Sistema de planejamento e de orçamento federal. Plano 
plurianual. Diretrizes orçamentárias. Orçamento anual. Sistema e processo 
de orçamentação. Classificações orçamentárias. Estrutura programática. 
Créditos ordinários e adicionais. Programação e execução orçamentária e 
financeira. Descentralização orçamentária e financeira. Acompanhamento 
da execução. Alterações orçamentárias. Receita pública. Conceito e classi-
ficações. Estágios. Fontes. Dívida ativa. Despesa pública. Conceito e clas-
sificações. Estágios. Restos a pagar. Despesas de exercícios anteriores. 
Dívida flutuante e fundada. Responsabilidade Fiscal. Lei Complementar nº 
101/2000. Limitações das Despesas. Despesa com pessoal. Endividamen-
to Público. Relatório de Gestão Fiscal. Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária. Transparência. Lei nº 4320/1964, Constituição do Estado do 
Amazonas atualizada. Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988.
DIREITO ADMINISTRATIVO E DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Admi-
nistração pública. Conceito, organização e modelos. Regime jurídico ad-
ministrativo. Princípios constitucionais. Princípio da segurança jurídica; 
princípio da indisponibilidade do interesse público; princípio da supremacia 
do interesse público; princípio da finalidade e princípio da continuidade do 
serviço público. Poderes da Administração Pública. Poderes e deveres dos 
administradores públicos. Uso e abuso do poder. Controle da Administração 
Pública no Brasil. Transparência e acesso à informação no Poder Público. 
Acesso a Informações (Lei nº 12.527/2011). Proteção de dados pessoais na 
Administração Pública (LGPD - Lei nº 13.709/2018). Organização da Admi-
nistração Direta e Indireta. Órgãos públicos. Aspectos gerais da Administra-
ção Direta. Autarquias. Empresas públicas e sociedades de economia mista. 
Fundações públicas. Ato administrativo. Conceito, características e atributos. 
Elementos e requisitos de validade. Classificação espécies. Formação e 
efeitos. Extinção, revogação, invalidação e convalidação. Processo admi-
nistrativo. Lei Estadual nº 2.794/2003. Controle da administração pública. 
Classificações relativas ao controle da Administração Pública. Controle 
externo e procedimentos de tomadas de contas. Lei de Improbidade Admi-
nistrativa (Lei nº 8.429/1992). Licitação. Conceito, natureza jurídica, objeto 
e finalidade. Princípios básicos e correlatos. Modalidades. Obrigatoriedade, 
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dispensa e inexigibilidade. Procedimento licitatório. Anulação, revogação e 
recursos administrativos. Sanções e procedimento sancionatório. Crimes 
em licitações e contratos administrativos. Lei nº 14.133/2021. Contrato ad-
ministrativo. Conceito, principais características e espécies. Formalização, 
execução e inexecução. Duração, prorrogação, renovação e extinção. 
Revisão e rescisão. Convênios. Agentes públicos. Conceito e classifica-
ção. Organização e regime jurídico constitucional. Regime previdenciário. 
Responsabilidade administrativa, civil e criminal. Remuneração, direitos e 
vantagens. Lei Estadual nº 1.762/1986 e alterações. Procuradoria Geral 
do Estado do Amazonas. Preceitos constitucionais. Princípios Institucio-
nais. Procuradores do Estado: prerrogativas, direitos e deveres. Aspectos 
e institutos específicos do regime jurídico do servidor do quadro de apoio 
da Procuradoria Geral do Estado. Lei Orgânica da PGE/AM (Lei estadual nº 
1.639/1983).
CONTABILIDADE GERAL: Normas Brasileiras de Contabilidade (aprovadas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC). Lei nº 6.404/1976 e alterações 
trazidas pela Lei nº 11.638/2007. Elaboração de demonstrações contábeis 
pela legislação societária e pelas Normas Brasileiras de Contabilidade. 
Estrutura Conceitual: Conceito e objetivos, usuários e suas necessidades 
de informação, os ramos aplicados da Contabilidade. Patrimônio e 
Variações patrimoniais: conceituação de patrimônio, ativos, passivos e 
patrimônio líquido, aspecto qualitativo e quantitativo, representação gráfica, 
equação básica da contabilidade, registros de mutações patrimoniais e 
apuração do resultado. Plano de Contas e Procedimentos de Escrituração: 
conceito, classificação (patrimoniais e de resultado) e natureza das contas 
(devedoras e credoras), método das partidas dobradas, mecanismos de 
débito e crédito, origens e aplicações de recursos, elementos essenciais 
do lançamento contábil, regime de competência, balancete de verificação, 
livros utilizados na escrituração. Avaliação de Ativos e Passivos. Balanço 
Patrimonial. Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração do 
Resultado Abrangente. Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados. 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Demonstração dos 
Fluxos de Caixa. Demonstração do Valor Adicionado. Notas explicativas.

TÉCNICO EM GESTÃO PROCURATORIAL - ESPECIALIDADE PERÍCIAS 
E AVALIAÇÕES IMOBILIÁRIAS
Planejamento de projetos e obras: programação e controle. Viabilidade, 
planejamento e controle das construções: técnico, físico-financei-
ro e econômico. NBR 12721. Avaliação de custos unitários e preparo de 
orçamento de construção para incorporação de edifício em condomínio-
-procedimento: definição de áreas. Saúde e Segurança ocupacional no 
canteiro de obras, NR-18 - Condições e Meio Ambiente de trabalho na 
indústria da Construção. Desenho técnico e noções de projeto assistido 
por computador (AutoCAD). Projeto e execução de edificações. Interpre-
tação de Projetos: arquitetônicos, estruturais (concreto, aço e madeira), 
fundações, instalações elétricas e hidrossanitárias - elaboração de 
termos de referência e projetos básicos. Estudos preliminares: limpeza 
do terreno, topografia (projetos altimétricos, planimétricos e planialtimétri-
cos) e sondagem. Terraplanagem e locação da obra. Canteiro de obras: 
instalações provisórias; proteção e segurança; depósito e armazenamen-
to de materiais, equipamentos e ferramentas. Fundações. Escavações. 
Contenção de taludes e escoramentos. Estruturas metálicas, de madeira 
e de concreto; formas; armação; alvenaria estrutural; estruturas pré-fabri-
cadas. Instalações prediais: instalações elétricas; instalações hidráulicas; 
instalações de esgoto; instalações de telefone e instalações especiais 
(proteção e vigilância, gás, ar comprimido, vácuo e água quente). Alvenarias 
e revestimentos. Esquadrias. Forros. Pisos. Coberturas. Impermeabilização. 
Projeto e execução de rodovias. Movimento de terra. Projeto geométrico. 
Ensaios geotécnicos principais. Pavimentação. Projeto, tipos, aplicação 
e componentes. Principais elementos. Drenagem. Critérios de medição. 
Custos rodoviários. Hidráulica e saneamento ambiental. Redes de água e 
esgoto. NBR 12209. NBR12216. (Tratamento de água e esgoto). Tratamento 
e controle da qualidade da água. Tratamento, controle e disposição de 
efluentes. Resíduos sólidos: tratamento e disposição. Impactos ambientais, 
EIA/RIMA. Hidráulica e hidrologia aplicada. Materiais de construção civil. 
Aglomerantes e agregados. Materiais betuminosos. Propriedades físicas 
e mecânicas. Ensaios. Materiais não convencionais. Mecânica dos solos. 
Origem e formação dos solos: processos erosivos. Controle da Erosão 
Urbana. Índices físicos. Caracterização e propriedades dos solos. Pressões 
nos solos. Prospecção geotécnica. Permeabilidade dos solos; percolação nos 
solos (Rupturas Hidráulicas); compressibilidade e adensamento dos solos; 
estimativa de recalques. Resistência ao cisalhamento dos solos. Empuxos 
de terra; estruturas de arrimo; estabilidade das fundações superficiais e 
estabilidade das fundações profundas. Compactação dos Solos. Obras 
subterrâneas Civis. Águas de superfície e águas subterrâneas. Projeto e 
execução de barragem. Principais tipos. Elementos. Mecanismos de ruptura. 
Escavações. Projeto Geotécnico. NBR 8044. Resistência dos materiais e 
análise estrutural. Deformações e análise de tensões. Flexão simples; flexão 

composta; torção; cisalhamento e flambagem. Esforços em uma seção: 
esforço normal, esforço cortante, torção e momento fletor. Diagrama de 
esforços solicitantes. Estruturas isostáticas (vigas simples, vigas Gerber, 
quadros, arcos e treliças). Estruturas hiperestáticas (métodos dos esforços; 
método dos deslocamentos). Dimensionamento do concreto armando. Ca-
racterísticas mecânicas e reológicas do concreto. Tipos de aço para concreto 
armando; fabricação do aço; características mecânicas do aço; estados 
limites; aderência; ancoragem e emendas em barras de armação. Dimen-
sionamento de elementos estruturais (pilares, lajes e vigas). Detalhamento 
de armação em concreto armado. Engenharia legal. NBR 13752. Perícias 
de engenharia na construção civil. Engenharia de avaliações: métodos; 
níveis de rigor; depreciação; fatores de homogeneização; desapropriações; 
laudos de avaliação (NBR 14653 antiga NBR 5676. Avaliação de Imóveis 
Urbanos). Fiscalização. Ensaios de recebimento da obra. Acompanhamento 
da aplicação de recursos (mediações, emissão de fatura etc.). Controle de 
execução de obras e serviços. Documentação da obra: diários, documentos 
de legalização, ARTs. Engenharia de custos. Levantamento dos serviços e 
seus quantitativos. Orçamento analítico e sintético. Composição analítica 
de serviços. Cronograma físico-financeiro. Cálculo do benefício e despesas 
indiretas. BDI. Cálculo dos encargos sociais. Índices de atualização de 
custos na construção civil. Patologia das obras de engenharia civil. Patologia 
das fundações e alvenarias. Patologia do concreto armado. Patologia 
das obras de madeira. Patologia das pinturas. Patologias causadas pela 
umidade. Infiltrações em telhados, lajes e coberturas. Infiltrações em 
fundações, paredes e reservatórios. Patologia de pavimentos. Licitações de 
obras: projeto básico; projeto executivo; execução e fiscalização do contrato; 
medição e limites de alteração contratual. Licitações e contratos da Adminis-
tração Pública (Lei nº 14.133/2021). Noções de legislação ambiental. Lei nº 
6.766/1979 (Parcelamento do solo urbano). Inspeção de empreendimentos 
e obras habitacionais. Noções de uso e ocupação do solo: conhecimento 
e conceituação da terminologia empregada em Legislação Urbanística; 
parcelamento do solo: desmembramento; índices: taxa de ocupação, 
coeficiente de aproveitamento. NBR 9050 Acessibilidade e edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Tratamento de resíduos da 
construção civil e legislações ambientais. Noções de Geoprocessamento 
(SIG).

TÉCNICO EM GESTÃO PROCURATORIAL - ESPECIALIDADE CONTROLE 
INTERNO
DIREITO CONSTITUCIONAL:Princípios fundamentais da Constituição 
brasileira. Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais 
e coletivos; direitos sociais. Organização do Estado. Organização Polí-
tico-Administrativa. União. Estados Federados. Municípios. Intervenção 
nos Estados e Municípios. Administração Pública. Disposições gerais. 
Servidores públicos. Poder Legislativo. Organização e funcionamento. 
Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Tribunais de Contas: 
organização e competências. O Controle Externo e os Sistemas de Controle 
Interno. Ordem social: base e objetivos da ordem social; seguridade social; 
educação, cultura e desporto.
DIREITO ADMINISTRATIVO: Direito administrativo. Conceito. Objeto. 
Fontes. Interpretação e aplicação do Direito Administrativo. Administração 
pública. Conceito, organização e modelos. Regime jurídico administrativo. 
Princípios expressos e reconhecidos. Poderes da Administração Pública. 
Poderes e deveres dos administradores públicos. Uso e abuso do poder. 
Controle da Administração Pública no Brasil. Transparência e acesso à 
informação no Poder Público. Acesso a Informações (Lei nº 12.527/2011). 
Proteção de dados pessoais na Administração Pública. (LGPD - Lei nº 
13.709/2018). Organização da Administração Direta e Indireta. Órgãos 
públicos. Consórcios públicos. Paraestatais, entes de colaboração. 
Ato administrativo. Conceito, características e atributos. Elementos e 
requisitos de validade. Classificação e espécies. Formação e efeitos. 
Extinção, revogação, invalidação e convalidação. Processo administra-
tivo. Lei Estadual nº 2.794/2003. Licitação. Conceito, natureza jurídica, 
objeto e finalidade. Princípios básicos e correlatos. Modalidades. Obriga-
toriedade, dispensa e inexigibilidade. Procedimento licitatório. Anulação, 
revogação e recursos administrativos. Sanções e procedimento sanciona-
tório. Crimes em licitações e contratos administrativos. Lei nº 14.133/2021. 
Contrato administrativo. Conceito, principais características e espécies. 
Formalização, execução e inexecução. Duração, prorrogação, renovação e 
extinção. Revisão e rescisão. Convênios. Parcerias entre a Administração 
e organizações da sociedade civil (Lei nº 13.019/2014). Serviços públicos. 
Conceito, características e classificação. Competência, regulamentação e 
controle. Princípios. Direitos e deveres dos usuários. Concessão, permissão, 
autorização e parceria público-privada. Controle da Administração Pública. 
Controle político e administrativo. Conceito, fundamentos, natureza jurídica, 
objetivo e classificação. Controle Interno. Controle legislativo e Tribunal de 
Contas. Procedimento de tomada de contas. Súmulas vinculantes e demais 
instrumentos de controle judicial. Improbidade administrativa. Lei Anti-
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corrupção - Lei Federal nº 12.846/2013. Procuradoria Geral do Estado do 
Amazonas. Preceitos constitucionais. Princípios Institucionais. Procuradores 
do Estado: prerrogativas, direitos e deveres. Aspectos e institutos específicos 
do regime jurídico do servidor do quadro de apoio da Procuradoria Geral do 
Estado. Lei Orgânica da PGE/AM (Lei estadual nº 1.639/1983).
CONTROLE INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:-
Conceito, tipos e formas de controle. Controle interno e externo. Controle 
parlamentar. Controle pelos tribunais de contas. Constituição Federal: Arts. 
70 a 75. Controle administrativo. Lei nº 8.429/1992 e suas alterações (Lei 
de Improbidade Administrativa). Sistemas de controle jurisdicional da admi-
nistração pública: contencioso administrativo e sistema da jurisdição una. 
Controle jurisdicional da administração pública no Direito brasileiro. Controle 
da atividade financeira do Estado: espécies e sistemas. Lei Complementar nº 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): Arts. 56 a 59. Lei nº 4320/1964: 
Arts. 76 a 82.
ADMINISTRACÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Orçamento 
público. Conceito. Técnicas orçamentárias. Princípios orçamentários. 
Ciclo orçamentário. Controle judicial do orçamento público. O orçamento 
público no Brasil. Sistema de planejamento e de orçamento federal. Plano 
plurianual. Diretrizes orçamentárias. Orçamento anual. Sistema e processo 
de orçamentação. Classificações orçamentárias. Estrutura programática. 
Créditos ordinários e adicionais. Receita pública. Conceito e classificações. 
Estágios. Fontes. Dívida ativa. Despesa pública. Conceito e classificações. 
Estágios. Restos a pagar. Despesas de exercícios anteriores. Dívida flutuante 
e fundada. Responsabilidade Fiscal. Lei Complementar nº 101/2000. 
Limitações das Despesas. Despesa com pessoal. Endividamento Público. 
Relatório de Gestão Fiscal. Relatório Resumido de Execução Orçamentária. 
Transparência. Tribunais de Contas. Competências dos Tribunais de Contas. 
Penalidades. Missão institucional e papel do Controle Interno. Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988. Lei nº 4.320/1964.
CIÊNCIAS ECONÔMICAS: A economia política do desenvolvimento 
capitalista no Brasil. Comércio e estrutura produtiva na economia internacio-
nal. Desafios da economia brasileira no cenário contemporâneo. Desenvol-
vimento e políticas públicas. Desenvolvimento industrial e internacionaliza-
ção produtiva da economia brasileira. Desenvolvimento, trabalho e estrutura 
social. Economia da inovação e da mudança tecnológica. Economia 
do setor público. Economia ecológica. Economia política. Estratégias, 
custos, finanças e desempenho das empresas. Hegemonias mundiais em 
perspectiva histórica. História do pensamento econômico e pensamento 
econômico brasileiro. Inserção externa e vulnerabilidade da economia 
brasileira. Interpretações do imperialismo. Macroeconomia pós-keynesia-
na e economia das instituições. Modelos dinâmicos aplicados à economia 
e finanças. Moeda, crédito e sistema financeiro no Brasil. Políticas de de-
senvolvimento regional e planejamento urbano no Brasil e em economias 
periféricas. Relações monetárias e financeiras internacionais.

TÉCNICO EM GESTÃO PROCURATORIAL - ESPECIALIDADE ADMINIS-
TRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL: Evolução da administração. Principais 
abordagens da administração (clássica até contingencial). Processo ad-
ministrativo. Funções de administração. Planejamento, organização, 
direção e controle. Processo de planejamento. Planejamento estratégico. 
Visão, missão e análise SWOT, matriz GUT e ferramenta 5W2H. Análise 
competitiva e estratégias genéricas. Redes e alianças. Planejamento tático. 
Planejamento operacional. Administração por objetivos. Balancedscore-
card. Processo decisório. Organização. Estrutura organizacional. Tipos de 
departamentalização. Características, vantagens e desvantagens de cada 
tipo. Organização informal. Cultura organizacional. Direção. Motivação 
e liderança. Comunicação. Descentralização e delegação. Controle. Ca-
racterísticas. Tipos, vantagens e desvantagens. Sistema de medição de 
desempenho organizacional. Gestão de pessoas. Equilíbrio organizacional. 
Objetivos, desafios e características da gestão de pessoas. Recrutamento e 
seleção de pessoas. Objetivos e características. Principais tipos, caracterís-
ticas, vantagens e desvantagens. Principais técnicas de seleção de pessoas. 
Características, vantagens e desvantagens. Análise e descrição de cargos. 
Capacitação de pessoas. Gestão de desempenho. Gestão por competências. 
Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial. Principais teóricos 
e suas contribuições para a gestão da qualidade. Ferramentas de gestão da 
qualidade. Gestão de projetos. Elaboração, análise e avaliação de projetos. 
Principais características dos modelos de gestão de projetos. Projetos e 
suas etapas. Gestão de processos. Conceitos da abordagem por processos. 
Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos. Noções de 
estatística aplicada ao controle e à melhoria de processos. BPM. Adminis-
tração Financeira. Indicadores de Desempenho. Tipo. Variáveis. Princípios 
gerais de alavancagem operacional e financeira. Planejamento financeiro de 
curto e longo prazo. Conceitos básicos de análise de balanços e demons-
trações financeiras.

ADMINISTRACÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Orçamento 
público. Conceito. Técnicas orçamentárias. Princípios orçamentários. 
Ciclo orçamentário. Controle judicial do orçamento público. O orçamento 
público no Brasil. Sistema de planejamento e de orçamento federal. Plano 
plurianual. Diretrizes orçamentárias. Orçamento anual. Sistema e processo 
de orçamentação. Classificações orçamentárias. Estrutura programática. 
Créditos ordinários e adicionais. Receita pública. Conceito e classificações. 
Estágios. Fontes. Dívida ativa. Despesa pública. Conceito e classificações. 
Estágios. Restos a pagar. Despesas de exercícios anteriores. Dívida flutuante 
e fundada. Responsabilidade Fiscal. Lei Complementar nº 101/2000. 
Limitações das Despesas. Despesa com pessoal. Endividamento Público. 
Relatório de Gestão Fiscal. Relatório Resumido de Execução Orçamentária. 
Transparência. Tribunais de Contas. Competências dos Tribunais de Contas. 
Penalidades. Missão institucional e papel do Controle Interno. Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988. Lei nº 4.320/1964.

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Administra-
ção pública. Conceito, organização e modelos. Regime jurídico administra-
tivo. Princípios constitucionais. Princípio da segurança jurídica; princípio da 
indisponibilidade do interesse público; princípio da supremacia do interesse 
público; princípio da finalidade e princípio da continuidade do serviço público. 
Poderes da Administração Pública. Poderes e deveres dos administrado-
res públicos. Uso e abuso do poder. Controle da Administração Pública no 
Brasil. Transparência e acesso à informação no Poder Público. Acesso a 
Informações (Lei nº 12.527/2011). Proteção de dados pessoais na Adminis-
tração Pública. (LGPD - Lei nº 13.709/2018). Organização da Administração 
Direta e Indireta. Órgãos públicos. Aspectos gerais da Administração Direta. 
Autarquias. Empresas públicas e sociedades de economia mista. Fundações 
públicas. Controle da administração pública. Classificações relativas ao 
controle da Administração Pública. Controle externo e procedimentos de 
tomadas de contas. Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992). 
Licitação. Conceito, natureza jurídica, objeto e finalidade. Princípios básicos 
e correlatos. Modalidades. Obrigatoriedade,dispensa e inexigibilidade. 
Procedimento licitatório. Anulação, revogação e recursos administrativos. 
Sanções e procedimento sancionatório. Crimes em licitações e contratos 
administrativos. Lei nº 14.133/2021. Contrato administrativo. Conceito, 
principais características e espécies. Formalização, execução e inexecução. 
Duração, prorrogação, renovação e extinção. Revisão e rescisão. Convênios. 
Agentes públicos. Conceito e classificação. Organização e regime jurídico 
constitucional. Regime previdenciário. Responsabilidade administrativa, civil 
e criminal. Remuneração, direitos e vantagens. Lei Estadual nº 1.762/1986 
e alterações. Procuradoria Geral do Estado do Amazonas. Preceitos cons-
titucionais. Princípios Institucionais. Procuradores do Estado: prerrogativas, 
direitos e deveres. Aspectos e institutos específicos do regime jurídico do 
servidor do quadro de apoio da Procuradoria Geral do Estado. Lei Orgânica 
da PGE/AM (Lei estadual nº 1.639/1983).

TÉCNICO EM GESTÃO PROCURATORIAL - ESPECIALIDADE 
INFORMÁTICA
Processo de desenvolvimento de software: Conceitos básicos de 
CMMI-DEV v1.3, ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021, MR-MPS-SW e 
UML 2.5. Métodos Ágeis. Engenharia de requisitos. Engenharia de Software. 
Programação: conhecimento profundo das linguagens Visual Basic, Delphi, 
PHP, Python, C, C#, HTML, CSS, XML, JAVA com orientação a objetos. 
Arcabouços de desenvolvimento .Net, Entity, Hibernate, NHibernate. Visual 
Studio. Fundamentos das linguagens de programação: sintaxe básica, pala-
vras-chave, estrutura e construções básicas de um programa, compilação e 
execução de programas. Tipos primitivos de dados. Declaração e inicializa-
ção de variáveis. Utilização de literais e strings. Categorias de operadores 
e precedência. Controle de fluxo de programas e repetição. Definição de 
classes, métodos e variáveis, utilização de encapsulamento, utilização de 
packages, sobrecarga e sobrescrita de métodos. Utilização e implemen-
tação de bibliotecas e componentes. Administração de exceções. Acesso 
a banco de dados. Banco de Dados: Modelo Entidade x Relacionamento. 
Normalização de dados: conceitos. Comandos SQL: DML - Linguagem de 
manipulação de Dados. DDL - Linguagem de Definição de Dados. DCL - 
Linguagem de Controle de Dados. Gerência de Transações. Desenvolvimen-
to de aplicações web e mobile: HTML, CSS, JavaScript, React, ReactNative, 
jQuery, Node.js, JSP, JSF, ASP, .Net. Conceitos, utilização e escrita XML 
- criação e declaração, definições de elementos e atributos. Definição e 
utilização de XML Schema. Arquiteturas de sistemas: multicamadas, cliente-
-servidor, objetos distribuídos. Conceitos e fundamentos de SOA. Conteúdo 
Infraestrutura: Princípios de sistemas operacionais. Aplicações de informática 
e microinformática. Pacote Office 2013. Fundamentos de comunicação de 
dados. Meios físicos de transmissão. Elementos de interconexão de redes de 
computadores (gateways, switches, roteadores etc.). Estações e servidores. 
Tecnologias de redes locais e de longa distância. Arquitetura, protocolos e 
serviços de redes de comunicação. Arquitetura TCP/IP. Arquitetura clien-
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te-servidor. Conceitos de Internet e Intranet. Sistemas operacionais:Am-
biente Windows 7, Windows 10. Windows Server 12 e posteriores e Linux: 
princípios, conceitos e operação básica.Administração de usuários, grupos, 
permissões, controle de acesso (LDAP e Active Directory). Gestão e 
Governança de TI: noções de gerenciamento de serviços (ITIL v4): geren-
ciamento de incidentes e problemas; gerenciamento de mudanças; central 
de serviços. Segurança de redes de computadores: antivírus; ataques e 
ameaças da Internet e de redes sem fio. Segurança da Informação: ABNT 
NBR ISO/IEC 27001:2013e ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013. Inglês técnico.

TÉCNICO EM GESTÃO PROCURATORIAL - ESPECIALIDADE PROCES-
SAMENTO DE DADOS
Banco de Dados: Modelagem de dados. Modelo Entidade-Relacionamento. 
Formas normais. Banco de dados Oracle 11g, SQL Server 2008, PostgreSQL 
9.x, 11.x, MySQL 5.5 (e versões superiores). SQL padrão ANSI, PL/SQL, 
PL/pgSQL, TransacSQL. Tunning de banco de dados. Backup de banco de 
dados. Business Intelligence 3.0. Data Warehouse. ETL. Data Mining. Data 
Mart. OLAP. Data Science, SuitePentaho. Análise de Sistemas: Engenharia 
de software. Engenharia de Requisitos. Técnicas de elicitação de requisitos. 
Análise de requisitos funcionais e não funcionais. Gerenciamento de 
requisitos. Especificação de requisitos. Técnicas de validação de requisitos. 
Processos de software. Prototipação. Métricas e estimativas de software. 
Análise por pontos de função. Visão conceitual sobre ferramentas CASE. 
Projeto de interfaces. Metodologias de desenvolvimento de software: RUP 
(conceitos, diretrizes, disciplinas). Métodos ágeis (Scrum e XP). Qualidade 
de software: CMMI-DEV v1.3 e MR-MPS-SW. Técnicas e ferramentas para 
testes de software. Homologação e implantação de sistemas. Técnicas e 
estratégias de validação de sistemas. Auditoria de Sistemas: Técnicas de 
Auditoria de Sistemas. Metodologias de Auditoria. Modelagem orientada a 
processos: Processos. Modelagem de processos. Automação de processos. 
BPMN. Diagrama de fluxo de dados. Depósitos de dados. Dicionário de 
dados. Identificação do fluxo de informações de um sistema e seu re-
lacionamento com os demais sistemas. Gerenciamento eletrônico de 
processos. Orientação a objetos: Fundamentos da programação orientada 
a objetos. UML 2.5. Análise e projeto orientado a objetos. Design Patterns e 
AntiPatterns. Gerenciamento de Projetos, Serviços e Governança de TI: ITIL 
v4. PMBOK 6ª edição. Cobit2019.Fundamentos da Informática: Conceitos 
fundamentais sobre processamento de dados. Sistemas de numeração. 
Organização e arquitetura e componentes funcionais de computadores. 
Organização lógica e física de arquivos. Métodos de acesso. Conhecimen-
tos sobre backup e restore. Sistemas Operacionais: Windows 10 e Linux. 
Conceitos e funções dos principais softwares básicos e aplicativos. Sistemas 
de arquivos. Diretórios e direitos de acesso. Compartilhamento de recursos 
e segurança. Interrupções (conceito de interrupção, tipos e tratamento). Es-
calonamento de processos (conceitos de processos, estados e políticas de 
escalonamento). Scripts Linux shell (sh/bash). Segurança da informação: 
Conceitos básicos de segurança da informação. Definição, implantação 
e gestão de políticas de segurança. Plano de continuidade de negócios. 
Análise de riscos. Normas ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013 e ABNT NBR 
ISO/IEC 27002:2013. Ameaças, ataques e análise de vulnerabilidade. Iden-
tificação e defesa contra tipos de códigos maliciosos (vírus, worms, phishing, 
spam, adware etc.). Noções de redes de computadores: Modelo TCP/IP. En-
dereçamento IP v4 e v6. Equipamentos ativos de rede: repetidores, hubs, 
bridges, switches, roteadores, gateways. Conceitos e instalação de redes 
cabeadas e redes sem fio. Linguagens e tecnologias para desenvolvimento 
web: XML, HTML, CSS, XML, Bootstrap. JavaScript, jQuery, Java SE, Java 
EE, PHP 5.5 e 7.x. C#, ADO.NET, ASP.NET, Python e Perl. Ferramentas de 
controle de versões: SVN e GIT. SOA e Web Services: Conceitos básicos, 
aplicações UDDI, SOAP, WSDL e REST. Servidores de aplicação Tomcat, 
JBoss e WildFly. Sistemas de gerenciamento de conteúdo. Acessibilidade 
na web: Conceitos básicos. Recomendações W3C. e-MAG. RFCs. Inglês 
técnico.

ASSISTENTE PROCURATORIAL
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: Princípios fundamentais da 
Constituição Brasileira. Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres 
individuais e coletivos; direitos sociais. Organização do Estado. Estado 
Federal brasileiro. União. Estados Federados. Municípios. Da Administra-
ção Pública. Disposições gerais. Servidores públicos. Poder Legislativo. 
Organização e funcionamento. Poder Executivo. Atribuições e responsa-
bilidades. Poder Judiciário: disposições gerais. Órgãos e competência. 
Supremo Tribunal Federal; Superior Tribunal de Justiça; Tribunais Regionais 
Federais; Tribunais de Justiça; juízes federais e estaduais; tribunais e juízes 
eleitorais. Funções essenciais à Justiça.
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA: Administração pública. Conceito, organização e modelos. Regime 
jurídico administrativo. Princípios constitucionais. Poderes da Administração 
Pública. Poderes e deveres dos administradores públicos. Uso e abuso do 

poder. Organização da Administração Direta e Indireta. Órgãos públicos. 
Aspectos gerais da Administração Direta. Autarquias. Empresas públicas 
e sociedades de economia mista. Fundações públicas. Ato administrativo. 
Conceito, características e atributos. Elementos e requisitos de validade. 
Classificação e espécies. Formação e efeitos. Extinção, revogação, 
invalidação e convalidação. Processo administrativo. Lei Estadual nº 
2.794/2003. Controle da administração pública. Classificações relativas ao 
controle da Administração Pública. Licitação. Conceito, natureza jurídica, 
objeto e finalidade. Princípios básicos e correlatos. Modalidades. Obriga-
toriedade, dispensa e inexigibilidade. Lei nº 14.133/2021. Contrato admi-
nistrativo. Conceito, principais características e espécies. Formalização, 
execução e inexecução. Duração, prorrogação, renovação e extinção. 
Revisão e rescisão. Convênios. Agentes públicos. Conceito e classificação. 
Organização e regime jurídico constitucional. Responsabilidade adminis-
trativa, civil e criminal. Remuneração, direitos e vantagens. Lei Estadual 
nº 1.762/1986 e alterações. Procuradoria Geral do Estado do Amazonas. 
Preceitos constitucionais. Princípios Institucionais. Procuradores do Estado: 
prerrogativas, direitos e deveres. Aspectos e institutos específicos do regime 
jurídico do servidor do quadro de apoio da Procuradoria Geral do Estado. Lei 
Orgânica da PGE/AM (Lei estadual nº 1.639/1983).
NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL: Atos processuais: forma, tempo 
e prazos processuais. Atos das partes. Prazos dos atos processuais: 
verificação dos prazos. Comunicação dos atos processuais: cartas 
(precatória, rogatória e de ordem), da citação, da intimação e da notificação 
(conceito, forma, requisitos e espécies). Partes e procuradores. Prerrogati-
vas da Fazenda Pública. Petição inicial: requisitos do pedido, indeferimento 
da petição inicial. Resposta do réu: exceção, contestação e reconvenção. 
Recursos: disposições gerais e espécies; apelação, agravo, embargos 
infringentes, embargos de declaração; recurso especial e extraordinário. 
Do processo de execução: execução em geral; execução contra a Fazenda 
Pública. Precatório e Requisição de Pequeno Valor. Organização Judiciária 
Nacional: Composição e funcionamento. Processo do Trabalho: prazos e 
recursos. Processo de Execução fiscal.

Obs: CRONOGRAMA SUJEITO À ALTERAÇÃO

Manaus, 03 de fevereiro de 2021

GIORDANO BRUNO COSTA DA CRUZ
Procurador-Geral do Estado do Amazonas

<#E.G.B#77109#19#78756/>
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Evento Data prevista 
Período das Inscrições (exclusivamente via internet) 15/02/2022 a 

16/03/2022 
Período da solicitação de isenção do pagamento do valor 
da inscrição (exclusivamente via internet) 

15/02/2022 a 
21/02/2022 

Divulgação dos resultados da análise dos requerimentos 
de isenção do pagamento do valor da inscrição, no site da 
Fundação Carlos Chagas 

03/03/2022 

Divulgação dos requerimentos de isenção deferidos e 
indeferidos, após análise de recursos, no site da 
Fundação Carlos Chagas 

11/03/2022 

Último dia para pagamento do valor da inscrição 16/03/2022 
Divulgação das solicitações deferidas quanto às 
condições especiais e às vagas reservadas (pessoas com 
deficiência) no site da Fundação Carlos Chagas 

23/03/2022 

Aplicação das Provas Objetivas e Prova Discursiva- 
Estudo de Caso  

17/04/2022 

Divulgação do Gabarito das Provas Objetivas 18/04/2022 
Publicação do Resultado Preliminar das Provas Objetivas 
e Prova Discursiva - Estudo de Caso  

24/05/2022 

Prazo para interposição de recursos quanto aos 
Resultados Preliminares das Provas 

25/05/2022 a 
26/05/2022 

Publicação do Resultado das Provas Objetivas e 
Discursiva - Estudode Caso, após Recursos e Resultado 
Preliminar dos Títulos 

21/06/2022 

Prazo para interposição de recursos quanto ao Resultado 
dos Títulos 

22/06/2022 a 
23/06/2022 

Publicação do Resultado Final 01/07/2022 
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