ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
ENSINO FUNDAMENTAL - Auxiliar de Serviços Gerais
LINGUA PORTUGUESA: Interpretação de textos. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego das classes de palavras.
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Emprego do acento da crase. Significação das palavras.
Pontuação. Bibliografia: Gramáticas atualizadas do ensino da Língua Portuguesa.
CONHECIMENTOS GERAIS: Os aspectos físicos do território goiano, Hidrografia, Clima, Relevo, Vegetação,
História do Município de Caldas Novas, Ética no serviço público, Noções de segurança individual e coletiva de
trabalho; Conhecimentos básicos e específicos relacionados a rotina de trabalho compatível com a sua função;
Direitos e Deveres; Equipamentos; Ferramentas e utensílios comuns ao exercício da função, Lei Orgânica e estatuto
dos servidores.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Materiais de limpeza e seus usos, armazenamento dos materiais de limpeza,
armazenamento de lixo, tipos de lixo, reciclagem de resíduos.
ENSINO MEDIO: - Vigilante, Agente Administrativo, Secretário (a)
LINGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de textos de diferentes gêneros: efeitos de sentido, hierarquia dos
sentidos do texto, situação comunicativa, pressuposição, inferência, ambiguidade, ironia, figurativização, polissemia,
intertextualidade, linguagem não verbal. Modos de organização do texto: descrição, narração, exposição, argumentação,
diálogo e esquemas retóricos (enumeração de ideias, relações de causa e consequência, comparação, gradação,
oposição, etc.). Estrutura textual: progressão temática, parágrafo, período, oração, pontuação, tipos de discurso,
mecanismos de estabelecimento da coerência, coesão lexical e conexão sintática. Gêneros textuais: análise das
características composicionais de editorial, notícia, reportagem, resenha, crônica, carta, artigo de opinião, relatório,
parecer, ofício, charge, tira, pintura, placa, propaganda institucional/educacional, etc. Estilo e registro: variedades
linguísticas, formalidade e informalidade, formas de tratamento, propriedade lexical, adequação comunicativa. 6.
Língua padrão: ortografia, formação de palavras, pronome, advérbio, adjetivo, conjunção, preposição, regência,
concordância nominal e verbal.
CONHECIMENTOS GERAIS: Realidade Étnica, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica de
Goiás, Formação econômica de Goiás: A mineração no século XVIII, A agropecuária nos séculos XIX e XX, A estrada
de ferro e a modernização da economia goiana, As transformações econômicas com a construção de Goiânia e de
Brasília: industrialização, infraestrutura e planejamento, Aspectos da história política de Goiás, A independência em
Goiás, O Coronelismo na República Velha, As oligarquias, A Revolução de 1930, A administração política, de 1930 até
os dias atuais, Aspectos históricos e urbanísticos de Goiânia, Aspectos da Cultura Goiana, A culinária regional, As festas
religiosas, O folclore goiano, O patrimônio histórico-cultural e o turismo, A população goiana, Povoamento, Movimentos
migratórios, Densidade e distribuição demográfica, População economicamente ativa, Os aspectos físicos do território
goiano, Hidrografia, Clima, Relevo, Vegetação, História do Município de Caldas Novas, Ética no serviço público. Lei
Orgânica e estatuto dos servidores.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO:
Vigilante: Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, especificamente sobre serviços de vigia e de vigilância
(desarmada) de bens públicos móveis e imóveis, sejam patrimoniais ou de domínio público; conhecimentos acerca das
formas de comunicação dos atos de depredação do patrimônio público, inclusive do patrimônio, histórico e cultural e
das formas de comunicação das tentativas de arrombamento de portas, janelas, guaritas e outros acessos aos prédios
públicos municipais; conhecimentos sobre equipamentos necessários ao exercício das atribuições do cargo, bem como
sua manutenção e conservação; conhecimentos sobre o controle de entrada e saída de pessoas e veículos nos locais de
vigilância e da forma e meios para a comunicação de anormalidades e ocorrências diversas, no local e horário de
trabalho; conhecimento das responsabilidades e deveres dos servidores públicos municipais; conhecimentos sobre o
relacionamento com os demais servidores da Administração Municipal com as autoridades, dirigentes superiores,
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servidores municipais, com outras autoridades municipais, com os munícipes; conhecimentos acerca das
responsabilidades relacionadas com o exercício das atribuições do cargo; outros conhecimentos para a execução das
atividades pertinentes às características e à especificidade do cargo. Lei Orgânica e Regime Jurídico do Servidores
Públicos Municipais (Estatuto dos Servidores).
Agente Administrativo e Secretario (a): Fundamentos básicos de administração: conceitos, características e
finalidade. Funções administrativas: planejamento, organização, controle e direção. Estrutura organizacional.
Comportamento organizacional. Rotinas administrativas: técnicas de arquivo e protocolo. Racionalização do trabalho.
Higiene e segurança do trabalho: conceito, importância, condições do trabalho. Técnicas administrativas e
organizacionais. Delegação de poderes; centralização e descentralização. Liderança. Motivação. Comunicação.
Redação oficial e técnica. Etiqueta no trabalho. Ética. Relações humanas: trabalho em equipe; comunicação
interpessoal; atendimento ao público. Qualidade no atendimento. Qualidade de vida no trabalho. Legislação:
Constituição da República Federativa do Brasil: dos Princípios Fundamentais; dos Direitos e Garantias Fundamentais
(dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos); da Administração Pública (Disposições Gerais; dos Servidores
Públicos).

ENSINO SUPERIOR: Procurador Jurídico
LINGUA PORTUGUESA: Leitura e análise de textos de diferentes gêneros textuais. Linguagem verbal e não verbal.
Mecanismos de produção de sentidos nos textos: polissemia, ironia, comparação, ambiguidade, citação, inferência,
pressuposto. Significados contextuais das expressões linguísticas. Organização do texto: fatores de textualidade (coesão,
coerência, intertextualidade, informatividade, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade). Progressão temática.
Sequências textuais: descritiva, narrativa, argumentativa, injuntiva, dialogal. Tipos de argumento. Funcionalidade e
características dos gêneros textuais oficiais: ofício, memorando, e-mail, carta comercial, aviso, e-mail etc. Uso dos
pronomes. Pontuação. Características dos diferentes discursos (jornalístico, político, acadêmico, publicitário, literário,
científico, etc.). Organização da frase: Processos de coordenação e de subordinação. Verbos que constituem predicado e
verbos que não constituem predicado. Tempos e modos verbais. Concordância verbal e nominal. Regência dos nomes e
dos verbos. Constituição e funcionalidade do Sujeito. Classes de palavras. Formação das palavras. Composição,
derivação. Ortografia oficial. Fonemas Acentuação gráfica. Variação linguística: estilística, sociocultural, geográfica,
histórica. Variação entre modalidades da língua (fala e escrita). Norma e uso.
CONHECIMENTOS GERAIS: Realidade Étnica, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica de
Goiás, Formação econômica de Goiás: A mineração no século XVIII, A agropecuária nos séculos XIX e XX, A estrada
de ferro e a modernização da economia goiana, As transformações econômicas com a construção de Goiânia e de
Brasília: industrialização, infraestrutura e planejamento, Aspectos da história política de Goiás, A independência em
Goiás, O Coronelismo na República Velha,As oligarquias, A Revolução de 1930, A administração política, de 1930 até
os dias atuais, Aspectos históricos e urbanísticos de Goiânia, Aspectos da Cultura Goiana, A culinária regional, As festas
religiosas, O folclore goiano, O patrimônio histórico-cultural e o turismo, A população goiana, Povoamento, Movimentos
migratórios, Densidade e distribuição demográfica, População economicamente ativa, Os aspectos físicos do território
goiano, Hidrografia, Clima, Relevo, Vegetação, História do Município de Caldas Novas, Ética no serviço público.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
A) 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. 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
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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 Município. 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.
Funcionamento do Poder Legislativo. Comissões permanentes e temporárias. As comissões parlamentares de
inquérito. Competências da Câmara Municipal. Vereadores. Responsabilidade civil, penal e políticoadministrativa dos vereadores, O processo legislativo. Espécies normativas. Emenda à Constituição. Limitações
da natureza formal, substancial e temporal. Fases do processo legislativo. Quórum. Discussão, votação, sanção e
veto, promulgação e publicação. Iniciativa para a apresentação de proposições, 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 político-administrativa 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: Ministério Público e Defensoria Pública.
B) 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. Contrato administrativo: requisitos formais;
cláusulas necessárias. Formalização. Anulação e Revogação. Formas de extinção. Lei 8.666/1993 e Lei
10.520/2002, Serviços Públicos. Execução direta e por delegação. Serviços indelegáveis. Diferenças entre
concessão, permissão e autorização. Serviços públicos municipais. Parcerias público-privadas, 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. Concurso público. Normas constitucionais sobre servidores. Responsabilidade do servidor
público: civil, penal, administrativa e por improbidade administrativa (Lei no 8.429/1992). Processo
administrativo. Sindicância. Regime Jurídico dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Caldas NovasGO. Responsabilidade civil do Estado. Evolução. Fundamentos. Responsabilidade objetiva e responsabilidade
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 TCM –Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás. Controle social e popular. Lei de
Acesso à Informação (Lei Federal no 12.527, de 18/11/2011).
C) 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.
D) Direito Processual Civil: Normas Fundamentais e Aplicação das Normas Processuais, Jurisdição e Ação.
Competência Interna. Competência em razão do valor, da pessoa e da matéria. Competência funcional e
territorial. Modificações da competência. Sujeitos processuais: Partes e Procuradores. Sucessão das Partes e dos
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Procuradores. Capacidade de ser parte e de estar em juízo. Litisconsórcio. Intervenção de Terceiros. Assistência.
A Câmara Municipal em juízo. Personalidade jurídica e personalidade judiciária. Poderes, Deveres e
Responsabilidade do Juiz. Impedimentos e Suspeição. Ministério Público. Advocacia Pública, Atos Processuais.
Forma, Tempo e Lugar dos Atos Processuais. Comunicação dos Atos Processuais. Nulidades, Tutela Provisória.
Tutela de Urgência e Tutela da Evidência, Formação, Suspensão e Extinção do Processo. Processo de
Conhecimento. Procedimento Comum. Disposições Gerais. Petição Inicial: Requisitos. Pedido. Indeferimento
da Petição Inicial. Improcedência Liminar do Pedido. Audiência de Conciliação ou de Mediação, A Resposta do
Réu. Contestação. Reconvenção. Revelia. Providências Preliminares e Saneamento. Julgamento Conforme o
Estado do Processo. Extinção do Processo. Julgamento Antecipado do Mérito. Julgamento Antecipado Parcial
do Mérito. Saneamento e Organização do Processo, Audiência de Instrução e Julgamento. Provas. Sentença:
Classificação das sentenças. Julgamento das Ações Relativas às Prestações de Fazer, de Não Fazer e de Entregar
Coisa. Coisa Julgada: Coisa julgada formal e material. Limites objetivos e subjetivos da Coisa Julgada.
Cumprimento da Sentença. O processo nos Tribunais. A Ordem dos Processos e dos Processos de Competência
Originária dos Tribunais. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. Conflito de Competência.
Reclamação ao STF. A adoção de precedentes à luz do novo CPC. Repercussão geral. Súmula vinculante.
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Meios de Impugnação das decisões Judiciais. Recursos.
Disposições Gerais. Duplo Grau de Jurisdição. Pressupostos. Efeito suspensivo e devolutivo dos recursos.
Apelação. Agravo de Instrumento. Agravo Interno. Embargos de Declaração. Recursos para o Supremo
Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça: Recurso Ordinário; Recurso Extraordinário e Recurso
Especial. Julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos. Agravo em Recurso Especial e em
Recurso Extraordinário. Procedimentos especiais: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública,
Habeas Data, Ação Direita de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Constitucionalidade, Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental e Ação de Inconstitucionalidade por Omissão. Objeto, partes,
cabimento, prazo para impetração, competência, medidas liminares e cautelares.
E) Direito Penal: Crimes contra a Administração Pública no Código Penal, Crimes na Lei de Licitações (Lei nº
8.666/93), Responsabilidade de Prefeitos e Vereadores no Decreto-Lei nº 201/67. Crimes contra as finanças
públicas no Código Penal,
F) 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. Sujeitos ativo e passivo. Responsabilidade
tributária, Crédito tributário. Lançamento. Modalidades. Revisão. Suspensão. Extinção. Exclusão, Imunidade e
isenção, Tributos. Natureza jurídica. Conceito. Classificação. Espécies tributárias. 6.6. Tributos Municipais,
Finanças públicas. Normas gerais da atividade financeira do Estado. Orçamentos públicos. Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101, de 04/05/2000). Lei de contabilidade pública (Lei 4.320, de
17/03/1964). 7.
G)Direito Urbanístico: Política urbana. Normas constitucionais de política urbana: o plano diretor e o usucapião
urbano constitucional. Instrumentos da política urbana. O IPTU progressivo e a função social da propriedade.
Desapropriação. Direito de preempção. Outorga onerosa do direito de construir. Operações urbanas
consorciadas. Transferência do direito de construir. 8.2. Estatuto da cidade: Lei 10.257, de 10/07/2001.
H)Legislação Municipal: Lei Orgânica do Município de Caldas Novas - 05/abril/1990, Atualizada até a Emenda
Constitucional nº.002/2015, de 25/11/2015, Regimento Interno da Câmara Municipal de Caldas Novas-GO Res Nr. 10/11/2009, e, Regime Jurídico do Servidores Públicos Municipais (Estatuto dos Servidores), atualizado
até a Lei Complementar Municipal nº. 121/2018.
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