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S E C R E TA R I A
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E MATERIAL

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Processo no 197/2016 - SEI nº 018300/16-00.02. Contrato
nº 40/2016, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a REZEK
FERREIRA INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Prestação de serviço
de capacitação e aprimoramento das competências dos servidores e
colaboradores do Plano de Saúde da Justiça Militar da União -
PLAS/JMU, na utilização do sistema informatizado FacPlan. VALOR
ESTIMADO: R$ 10.708,80. PROGRAMA DE TRABALHO:
02.061.0566.4225.0001 - CAREHU, Elemento de Despesa: 3.3.90.39.
VIGÊNCIA: 21.11.2016 a 20.11.2017. FUNDAMENTO LEGAL: Ar-
tigo 25, caput, da Lei no 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA:
21.11.2016. ASSINAM: José Carlos Santos, Diretor-Geral, pelo Con-
tratante, e Daniel Chaves Rezek Ferreira, Sócio Vice-Presidente, pela
Contratada.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Processo no 148/2016 - SEI nº 018069/16-00.11. Pregão
Eletrônico no 59/2016. Ata nº 47/2016. OBJETO: Eventual aquisição
de café. FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: WMN COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELLI-ME.
Programa de Trabalho: 02.061.0566.4225.0101 - Julgamento de Pro-
cessos - JUPROC, Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material Con-
sumo. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 6,38. VIGÊNCIA:
21.11.2016 a 20.11.2017. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº
10.520/2002, Decretos nºs 5.450/2005 e 7.892/2013, e, subsidiaria-
mente, a Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 21.11.2016.
ASSINAM: José Carlos Santos, Diretor-Geral, pelo Órgão Geren-
ciador, e Devison Moisés Fernandes de Jesus, Sócio, pelo Fornecedor
Beneficiário. A descrição detalhada dos itens encontra-se disponível
no endereço eletrônico http://www.stm.jus.br/licitacoes/atas-registro-
precos Alyssa Maria de Velloso Vianna Gomes

DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E MATERIAL

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 57/2016 - UASG 060001

Nº Processo: 21528/16-00.11 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contra-
tação de serviços de manutenção de persianas, com substituição, for-
necimento e instalação de material, para o STM (Órgão Gerenciador)
e para o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (Órgão Par-
ticipante), pelo Sistema de Registro de Preços (SRP). Total de Itens
Licitados: 00001. Edital: 23/11/2016 de 08h00 às 17h59. Endereço:
Praça Dos Tribunais Superiores, Ed. Sede, Sala 1103 BRASILIA -
DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/060001-05-57-
2016. Entrega das Propostas: a partir de 23/11/2016 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/12/2016 às
14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital
disponível nos sites: www.stm.jus.br e www.comprasgovernamen-
t a i s . g o v. b r

(SIDEC - 22/11/2016) 060001-00001-2016NE000086

PREGÃO Nº 66/2016 - UASG 060001

Nº Processo: 19798/16-00.07 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contra-
tação de empresa especializada para a prestação de serviços de aten-
dimento de 1º e 2º níveis de Service Desk e Help Desk e execução,
por demanda, de UAT (Unidade de Atendimento Técnico). Total de
Itens Licitados: 00001. Edital: 23/11/2016 de 08h00 às 17h59. En-
dereço: Praça Dos Tribunais Superiores, Ed. Sede, Sala 1103 BRA-
SILIA - DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/060001-
05-66-2016. Entrega das Propostas: a partir de 23/11/2016 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/12/2016
às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital
disponível nos sites: www.stm.jus.br e www.comprasgovernamen-
t a i s . g o v. b r

(SIDEC - 22/11/2016) 060001-00001-2016NE000086

PREGÃO Nº 67/2016 - UASG 060001

Nº Processo: 19024/16-00.11 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contra-
tação de empresa especializada para a prestação de serviços de apoio
técnico nas áreas de engenharia e arquitetura, para elaboração de
estudos, projetos, relatórios, desenhos e outros serviços auxiliares,
mediante a execução de trabalhos de forma contínua. Total de Itens
Licitados: 00001. Edital: 23/11/2016 de 08h00 às 17h59. Endereço:
Praça Dos Tribunais Superiores, Ed. Sede, Sala 1103 BRASILIA -
DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/060001-05-67-
2016. Entrega das Propostas: a partir de 23/11/2016 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/12/2016 às
14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital
disponível nos sites: www.stm.jus.br e www.comprasgovernamen-
t a i s . g o v. b r

(SIDEC - 22/11/2016) 060001-00001-2016NE000086

PREGÃO Nº 69/2016 - UASG 060001

Nº Processo: 17463/16-00.11 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição
de peças de aparelhos de ar-condicionado, pelo Sistema de Registro
de Preços (SRP). Total de Itens Licitados: 00011. Edital: 23/11/2016
de 08h00 às 17h59. Endereço: Praça Dos Tribunais Superiores, Ed.
Sede, Sala 1103 BRASILIA - DF ou www.comprasgovernamen-
tais.gov.br/edital/060001-05-69-2016. Entrega das Propostas: a partir

de 23/11/2016 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 05/12/2016 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. In-
formações Gerais: Edital disponível nos sites: www.stm.jus.br e
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r

(SIDEC - 22/11/2016) 060001-00001-2016NE000086

PREGÃO Nº 75/2016 - UASG 060001

Nº Processo: 6451/16-00.07 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição
de impressoras multifuncionais coloridas jato de tinta e monocro-
máticas laser, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP). Total de
Itens Licitados: 00002. Edital: 23/11/2016 de 08h00 às 17h59. En-
dereço: Praça Dos Tribunais Superiores, Ed. Sede, Sala 1103 BRA-
SILIA - DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/060001-
05-75-2016. Entrega das Propostas: a partir de 23/11/2016 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/12/2016
às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital
disponível nos sites: www.stm.jus.br e www.comprasgovernamen-
t a i s . g o v. b r

ALYSSA MARIA DE VELLOSO VIANNA GOMES
Diretora

(SIDEC - 22/11/2016) 060001-00001-2016NE000086

PREGÃO Nº 12/2016 - UASG 060028

Nº Processo: 002115/16-01.00 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de seguro total da frota de veículos oficiais da 1ª CJM com
franquia obrigatória e assistência 24H, na modalidade de valor de
mercado referenciado (100% da tabela FIPE). Total de Itens Li-
citados: 00001. Edital: 23/11/2016 de 11h00 às 13h00 e de 14h00 às
17h00. Endereço: Praia Belo Jardim 555 Ilha do Governador Ilha do
Governador - RIO DE JANEIRO - RJ ou www.comprasgoverna-
mentais.gov.br/edital/060028-05-12-2016. Entrega das Propostas: a
partir de 23/11/2016 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Aber-
tura das Propostas: 05/12/2016 às 13h00 no site www.compras-
n e t . g o v. b r.

THIAGO DOS SANTOS GOMES
Pregoeiro

(SIDEC - 22/11/2016) 060028-00001-2016NE000086

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 80/2016 - UASG 090027

Nº Processo: 3787-40.2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição
de solução de gerenciamento de serviços de TI (ITSM), aderente às
melhores práticas da Information Technology Infrastructure Library -
ITIL V3 ou superior, abrangendo licenças de uso com garantia de 24

meses, serviços de instalação e configuração da ferramenta, serviços
de implantação de processos, transferência de conhecimento e ope-
ração assistida, de acordo com as especificações e quantidades cons-
tantes do Anexo I do Edital. Total de Itens Licitados: 00020. Edital:
23/11/2016 de 09h00 às 17h00. Endereço: Sau/sul - Quadra 1, Bloco
C, Praça Dos Tribunais Superiores Asa Sul - BRASILIA - DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/090027-05-80-2016. En-
trega das Propostas: a partir de 23/11/2016 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 07/12/2016 às
14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

EDNA MARIA TELLES
Pregoeira

(SIDEC - 22/11/2016) 090027-00001-2016NE800129

PREGÃO Nº 81/2016 - UASG 090027

Nº Processo: 0016798-68.2016 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa para prestação de serviços de assistência e su-
porte técnico, operação e manutenção preventiva e corretiva de no-
break s trifásicos, bancos de baterias - edifício Sede II do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região, com fornecimento, sem ônus adi-
cionais para o Contratante, de quaisquer peças e componentes novos
e originais, bem como a recuperação do que se fizer necessário ao
perfeito funcionamento dos no breaks e bancos de baterias, de acordo
com especificações técnicas obrigatórias, constantes do Anexo I do
Edital. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 23/11/2016 de 09h00
às 17h00. Endereço: Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos Tri-
bunais Superiores Asa Sul - BRASILIA - DF ou www.compras-
governamentais.gov.br/edital/090027-05-81-2016. Entrega das Pro-
postas: a partir de 23/11/2016 às 09h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 05/12/2016 às 14h00 no site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

(SIDEC - 22/11/2016) 090027-00001-2016NE800129

PREGÃO Nº 82/2016 - UASG 090027

Nº Processo: 0016810-19.2015 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da
informação compreendendo desenvolvimento, manutenção, integra-
ção, implantação e documentação de sistemas de informação (softwa-
res) e tratamento de dados no modelo de fábrica de software, na
forma de serviços continuados, mensurados em Pontos de Função PF,
sem garantia de consumo mínimo, de acordo com especificações

técnicas e condições constantes dos Anexos do Edital. Total de Itens
Licitados: 00001. Edital: 23/11/2016 de 09h00 às 17h00. Endereço:
Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos Tribunais Superiores Asa Sul
- BRASILIA - DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-
tal/090027-05-82-2016. Entrega das Propostas: a partir de 23/11/2016
às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
07/12/2016 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira

(SIDEC - 22/11/2016) 090027-00001-2016NE800129

PREGÃO Nº 83/2016 - UASG 090027

Nº Processo: 0017864-83.2016 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviços de for-
necimento diário de periódicos impressos, de circulação nacional,
bem como na prestação de serviço de fornecimento de senhas no-
minais de acesso ao conteúdo on-line de jornais e revistas, ambos na
modalidade de venda avulsa dos periódicos e senhas, com pagamento
mensal. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 23/11/2016 de 09h00
às 17h00. Endereço: Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos Tri-
bunais Superiores Asa Sul - BRASILIA - DF ou www.compras-
governamentais.gov.br/edital/090027-05-83-2016. Entrega das Pro-
postas: a partir de 23/11/2016 às 09h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 05/12/2016 às 14h00 no site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

(SIDEC - 22/11/2016) 090027-00001-2016NE800129

PREGÃO Nº 84/2016 - UASG 090027

Nº Processo: 0004166-44.2016 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de solução de sistema de controle de acesso, com aquisição
de 04 (quatro) catracas eletrônicas (para as portarias dos edifícios
Anexo I e III e garagens dos edifícios Anexo I e Sede I do TRF da
1ª Região) e software de controle de acesso, com instalação, garantia
de 36 (trinta e seis) meses, com assistência técnica e treinamento.
Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 23/11/2016 de 10h00 às
17h00. Endereço: Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos Tribunais
Superiores Asa Sul - BRASILIA - DF ou www.comprasgoverna-
mentais.gov.br/edital/090027-05-84-2016. Entrega das Propostas: a
partir de 23/11/2016 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Aber-
tura das Propostas: 06/12/2016 às 14h00 no site www.compras-
n e t . g o v. b r.

EDNA MARIA TELLES
Pregoeira

(SIDEC - 22/11/2016) 090027-00001-2016NE800129

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 57/2016

O TRF 1ª Região torna público que foi homologado pelo
Diretor-Geral o Pregão em epígrafe, cujo objeto é aquisição de en-
velopes personalizados. Empresas Vencedoras: STYLO GRÁFICA E
EDITORA LTDA-EPP, CNPJ: 01.066.616/0001-28, itens: 1 - R$
0,79, 7 - R$ 0,50; A.I. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REFORMAS
EM GERAL LTDA-EPP, CNPJ: 01.615.228/0001-59, itens: 2 - R$
0,30, 3 - R$ 0,40, 4 - R$ 0,70, 6 - R$ 0,50; PLANET GRAF
COMERCIO E IMPRESSAO DE PAPEL LTDA-ME, CPNJ?
02.176.635/0001-70, item: 5 - R$ 0,30; CONTINENTAL EDITORA
E GRAFICA LTDA-ME, CNPJ: 24.929.143/0001-40, item: 8 - R$
1,20; BETHA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP,
CNPJ: 65.996.860/0001-72, item: 10 - R$ 0,99, valores unitários
referente aos itens, conforme Decisão 3097558, constante do PAe/SEI
0003449-95.2016.4.01.8000. Ressalta-se que os autos encontram-se
com vistas franqueada a todos os interessados.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira

(SIDEC - 22/11/2016) 090027-00001-2016NE800129

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

EDITAL N° 1, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO - ABERTURA DE INSCRIÇÕES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 2ª REGIÃO, tendo em vista o contrato celebrado com a empresa
CONSULPLAN - Consultoria e Planejamento em Administração Pú-
blica Ltda., torna pública a abertura de inscrições para a realização de
Concurso Público de Provas, destinado à formação de cadastro re-
serva para provimento de cargos do Quadro de Pessoal do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região e da Justiça Federal de Primeiro Grau
das Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, o qual
reger-se-á de acordo com as Instruções Especiais que integram este
Edital.

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 1. O Concurso
será executado pela CONSULPLAN Consultoria e Planejamento em
Administração Pública Ltda., site: www.consulplan.net e e-mail: aten-
dimento@consulplan.com, obedecidas as normas deste Edital.

1.1 O Concurso Público compreenderá as seguintes fases:
1.1.1 Provas Objetivas de múltipla escolha, de caráter ha-

bilitatório e classificatório, aplicadas a todos os cargos/áreas/espe-
cialidades;
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1.1.2 Prova de Redação, de caráter habilitatório e classi-
ficatório, aplicada apenas aos cargos/áreas/especialidades de Analista
Judiciário/Sem Especialidade - Área Administrativa e Técnico Ju-
diciário/Sem Especialidade - Área Administrativa;

1.1.3 Prova de Estudo de Casos, de caráter habilitatório e
classificatório, aplicada apenas aos cargos/áreas/especialidades de
Analista Judiciário/Engenharia Civil - Área Apoio Especializado,
Analista Judiciário/Engenharia Elétrica - Área Apoio Especializado,
Analista Judiciário/Engenharia Eletrônica - Área Apoio Especiali-
zado, Analista Judiciário/Engenharia Mecânica - Área Apoio Espe-
cializado, Analista Judiciário/ Arquitetura - Área Apoio Especiali-
zado, Analista Judiciário/ Informática/Infraestrutura - Área Apoio Es-
pecializado, Analista Judiciário/Informática/Desenvolvimento - Área
Apoio Especializado, Analista Judiciário/Oficial de Justiça Avaliador
Federal - Área Judiciária, Analista Judiciário/Sem Especialidade -
Área Judiciária;

1.1.4 Prova Prática, de caráter exclusivamente habilitatório,
aplicada apenas ao cargo/área/especialidade de Técnico Judiciário/Es-
pecialidade Telecomunicações e Eletricidade - Área Administrativa;

1.1.5 Prova de Capacidade Física, de caráter exclusivamente
habilitatório, aplicada apenas ao cargo de Técnico Judiciário/Espe-
cialidade Segurança e Transporte - Área Administrativa.

2. Os cargos de que tratam as disposições do presente Con-
curso estarão sujeitos à carga horária de trabalho de 40 (quarenta)
horas semanais, nos termos do art. 19 da Lei nº 8.112/1990, salvo
disposições em leis específicas.

3. Os candidatos investidos nos cargos/áreas/especialidades
estarão subordinados ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Civis da União, Lei nº 8.112/1990 e alterações posteriores, salvo
disposições em leis específicas.

4. Os cargos/áreas/especialidades, a escolaridade/pré-requi-
sitos e a remuneração inicial estão estabelecidos no Capítulo II deste
Edital.

5. Os cargos/áreas/especialidades, por estado de concorrên-
cia, constam do Anexo I deste Edital.

6. O Concurso Público será realizado nos Estados do Rio de
Janeiro e do Espírito Santo. As cidades de realização das Provas
Objetivas/Redação/Estudo de Caso constam do Anexo II deste Edi-
tal.

6.1. O candidato deverá optar, no ato da inscrição, por con-
correr às vagas do Estado do Rio de Janeiro ou do Espírito Santo.

6.2. O candidato que optar por concorrer às vagas do Estado
do Rio de Janeiro poderá ser nomeado indistintamente para o TRF -
2ª Região ou para a Seção Judiciária do Rio de Janeiro, observando

que esta abrange os municípios do Rio de Janeiro onde existam ou
venham a existir Varas Federais ou Juizados Especiais Federais.

6.2.1. O candidato que optar por concorrer às vagas do
Estado do Espírito Santo poderá ser lotado na Capital ou nos mu-
nicípios onde existam ou venham a existir Varas Federais ou Juizados
Especiais Federais.

6.3. Os cargos efetivos de Analista Judiciário, Área Apoio
Especializado, nas Especialidades Arquitetura, Arquivologia, Biblio-
teconomia, Contadoria, Enfermagem, Enfermagem do Trabalho, En-
genharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenha-
ria Mecânica, Estatística, Informática/Desenvolvimento, Informáti-
ca/Infraestrutura, Medicina Clínica, Medicina do Trabalho, Medicina
Psiquiatria, Odontologia, Psicologia e Serviço Social, e de Técnico
Judiciário, nas Especialidades Informática, Enfermagem e Teleco-
municações e Eletricidade, somente têm lotação prevista nas Capitais,
respeitadas as previsões do Anexo I.

6.4 Os candidatos aprovados no cargo de Analista Judiciário,
Sem Especialidade, Áreas Administrativa e Judiciária, serão nomea-
dos para provimento das vagas de acordo com os critérios esta-
belecidos na Resolução nº 13/2007 e alteração posterior, se houver,
do TRF - 2ª Região.

6.5 Os candidatos aprovados e nomeados para o cargo de
Analista Judiciário, Especialidade Psicologia - Área Apoio Especia-
lizado, poderão atuar na área clínica ou na organizacional, a critério
da administração.

6.6 Os candidatos aprovados e nomeados para os cargos de
Analista Judiciário, nas Especialidades Informática/Desenvolvimento
e Informática/Infraestrutura - Área Apoio Especializado, serão no-
meados para provimento das vagas de acordo com os critérios es-
tabelecidos na Resolução nº TRF2-RSP-2016/00031, do TRF - 2ª
Região.

7. As atribuições básicas dos cargos/áreas/especialidades
constam no Anexo III deste Edital, sendo aprovadas pela Resolução
nº 212/1999, do Conselho da Justiça Federal, e por Resoluções do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

8. O conteúdo programático consta do Anexo IV deste Edi-
tal, o qual poderá ser buscado em qualquer bibliografia sobre o
assunto indicado.

9. Nos Anexos V e VI constam os modelos de atestados para
candidatos com deficiência e para candidatos convocados para a Pro-
va de Capacidade Física, respectivamente.

II. DOS CARGOS/ÁREAS/ESPECIALIDADES: 1. Os car-
gos/áreas/especialidades, a escolaridade/pré-requisitos e a remunera-
ção inicial são os estabelecidos a seguir:

1.1 Ensino Superior Completo
1.1.1 Remuneração Inicial da Carreira (Classe A/Padrão 01),

de acordo com a Lei nº 11.416/2006 e alterações posteriores, a contar
de 1º/11/2016: R$ 10.119,93 (dez mil, cento e dezenove reais e
noventa e três centavos), com previsão de reajustes em junho/2017,
novembro/2017, junho/2018, novembro/2018 e janeiro/2019, confor-
me Lei nº 13.317/2016.

CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO

ÁREA ESPECIALIDADE P R É - R E Q U I S I TO S

JUDICIÁRIA Oficial de Justiça Avaliador Federal Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso de Bacharel em Direito, reconhecido pelo Ministério da Educação.

JUDICIÁRIA Sem Especialidade Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso de Bacharel em Direito, reconhecido pelo Ministério da Educação.

A D M I N I S T R AT I VA Sem especialidade Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) de curso Superior em qualquer área reconhecido pelo Ministério da Educação.

APOIO ESPECIALIZADO Arquitetura Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso Superior de Arquitetura, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho Regional correspondente.

APOIO ESPECIALIZADO Arquivologia Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso Superior de Arquivologia, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro na Delegacia Regional do Trabalho.

APOIO ESPECIALIZADO Biblioteconomia Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso Superior de Biblioteconomia, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho Regional correspondente.

APOIO ESPECIALIZADO Contadoria Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso Superior de Ciências Contábeis, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho Regional correspondente.

APOIO ESPECIALIZADO Enfermagem Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Enfermagem, reconhecido pelo Ministério da Educação, registro profissional no Conselho Regional correspondente e 2 (dois) anos de
experiência profissional comprovada como enfermeiro podendo ser computado o período de residência em enfermagem.

APOIO ESPECIALIZADO Enfermagem do Trabalho Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Enfermagem e especialização em enfermagem do trabalho com carga horária mínima de 360 horas, ambos em Instituição de Ensino Superior
reconhecida pelo Ministério da Educação, registro profissional no Conselho Regional correspondente e 2 (dois) anos de experiência profissional comprovada como enfermeiro do trabalho podendo ser computado
o período de residência em enfermagem do trabalho.

APOIO ESPECIALIZADO Engenharia Civil Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso Superior de Engenharia Civil, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho Regional correspondente.

APOIO ESPECIALIZADO Engenharia Elétrica Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso Superior de Engenharia Elétrica, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho Regional correspondente.

APOIO ESPECIALIZADO Engenharia Eletrônica Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso Superior de Engenharia Eletrônica, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho Regional correspondente.

APOIO ESPECIALIZADO Engenharia Mecânica Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso Superior de Engenharia Mecânica, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho Regional correspondente.

APOIO ESPECIALIZADO Estatística Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso Superior de Estatística, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho Regional correspondente.

APOIO ESPECIALIZADO Informática/ Desenvolvimento Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) de Curso Superior em qualquer área, acompanhado de especialização na área de Tecnologia da Informação, com carga horária mínima de 360 horas,
ambos em Instituições de Ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação, ou Curso Superior de Informática, devidamente reconhecido.

APOIO ESPECIALIZADO Informática/ Infraestrutura Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) de Curso Superior em qualquer área, acompanhado de especialização na área de Tecnologia da Informação, com carga horária mínima de 360 horas,
ambos em Instituições de Ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação, ou Curso Superior de Informática, devidamente reconhecido.

APOIO ESPECIALIZADO Medicina Clínica Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso Superior de Medicina, reconhecido pelo Ministério da Educação; registro no Conselho Regional correspondente e 2 (dois) anos de
experiência profissional comprovada como médico clínico geral, podendo ser computado o período de residência médica (especialização).

APOIO ESPECIALIZADO Medicina do Trabalho Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso Superior de Medicina, com especialização em Medicina do Trabalho, com carga horária mínima de 360 horas, reconhecidos pelo Ministério
da Educação, residência médica (ou pós-graduação em especialidade clínica); registro no Conselho Regional correspondente e 2 (dois) anos de experiência profissional comprovada como médico do trabalho,
podendo ser computado o período de residência médica em medicina do trabalho.

APOIO ESPECIALIZADO Medicina Psiquiatria Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso Superior de Medicina, com especialização em Psiquiatria, com carga horária mínima de 360 horas, reconhecidos pelo Ministério da
Educação, registro no Conselho Regional correspondente e 2 (dois) anos de experiência profissional comprovada como médico psiquiatra, podendo ser computado o período de residência médica em psiquiatria.

APOIO ESPECIALIZADO Odontologia Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso Superior de Odontologia, reconhecido pelo Ministério da Educação, registro no Conselho Regional correspondente e 2 (dois) anos de
experiência profissional comprovada em clínica odontológica.

APOIO ESPECIALIZADO Psicologia Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso Superior de Psicologia, reconhecido pelo Ministério da Educação, registro no Conselho Regional correspondente e 2 (dois) anos de
experiência profissional comprovada como psicólogo clínico.

APOIO ESPECIALIZADO Serviço Social Diploma ou Certificado (acompanhado do Histórico Escolar) do Curso Superior de Serviço Social, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho Regional correspondente.

1.2 Ensino Médio Completo
1.2.1 Remuneração Inicial da Carreira (Classe A/Padrão 01), de acordo com a Lei nº 11.416/2006 e alterações posteriores, a contar de 1º/11/2016: R$ 6.167,99 (seis mil, cento e sessenta e sete reais e noventa

e nove centavos), com previsão de reajustes em junho/2017, novembro/2017, junho/2018, novembro/2018 e janeiro/2019, conforme Lei nº 13.317/2016.

CARGO: TÉCNICO JUDICIÁRIO
ÁREA ESPECIALIDADES P R É - R E Q U I S I TO S
A D M I N I S T R AT I VA Segurança e Transporte Certificado de Conclusão ou Histórico Escolar de ensino médio ou equivalente, devidamente reconhecido, e Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, categoria D.
A D M I N I S T R AT I VA Sem Especialidade Certificado de Conclusão ou Histórico Escolar de ensino médio ou equivalente, devidamente reconhecido.
A D M I N I S T R AT I VA Telecomunicações e Eletricidade Certificado de Conclusão ou Histórico Escolar de ensino médio ou equivalente, devidamente reconhecido.
APOIO ESPECIALIZADO Enfermagem Certificado de Conclusão ou Histórico Escolar de ensino médio ou equivalente, acrescido de certificado de conclusão do curso Técnico de Enfermagem, registro no Conselho Regional correspondente e 2 (dois)

anos de experiência profissional comprovada como técnico de enfermagem.
APOIO ESPECIALIZADO Informática Certificado de Conclusão ou Histórico Escolar de ensino médio ou equivalente, devidamente reconhecido, acrescido de cursos de programação de sistemas totalizando, no mínimo, 180 horas/aula, ou curso de

Técnico em Informática, devidamente reconhecido.

1.3 Além da remuneração inicial e dos reajustes gerais dos servidores públicos da União, o TRF - 2ª Região oferece: a) Ingresso em quadro de Carreira, nos termos da Lei nº 11.416/2006 e alterações
posteriores; b) Para o cargo de Analista Judiciário/Oficial de Justiça Avaliador Federal - Área Judiciária está prevista também a Gratificação de Atividades Externas (GAE) no percentual de 35% incidente sobre o
respectivo vencimento básico do cargo efetivo, nos termos da Lei nº 11.416/2006 e alterações posteriores; c) Para o cargo de Técnico Judiciário/Segurança e Transporte - Área Administrativa está prevista também a
Gratificação de Atividades de Segurança (GAS), no percentual de 35% incidente sobre o respectivo vencimento básico do cargo efetivo, desde que atendidos os requisitos, nos termos da Lei nº 11.416/2006 e alterações
posteriores; d) Adicional de Qualificação por Curso de Pós-Graduação, nos percentuais de 7,5% a 12,5%, para todos os cargos/áreas/especialidades, incidente sobre o respectivo vencimento básico do cargo efetivo,
ou por Curso de Nível Superior, para o cargo de Técnico Judiciário, no percentual de 5%, incidente sobre o respectivo vencimento básico do cargo efetivo, nos termos da Lei nº 11.416/2006 e alterações posteriores;
e) Adicional de Qualificação por Ações de Treinamento, de até 3% (três por cento), incidente sobre o respectivo vencimento básico do cargo efetivo, nos termos da Lei nº 11.416/2006 e alterações posteriores; f)
Participação nas despesas com assistência médica e hospitalar, extensiva aos dependentes, com base no art. 230 da Lei nº 8.112/1990, no valor de até R$ 215,00 por beneficiário; g) Auxílio pré-escolar, por filho ou
equiparado até o mês em que completar 6 (seis) anos de idade, nos termos previstos na Resolução nº 4/2008, do Conselho da Justiça Federal, no valor de até R$ 669,00; h) Auxílio-alimentação, nos termos previstos
na Resolução nº 4/2008, do Conselho da Justiça Federal, no valor mensal de R$ 884,00; i) Auxílio-transporte, com custeio parcial das despesas com o deslocamento trabalho-residência e vice-versa, nos termos da
Resolução nº 4/2008, do Conselho da Justiça Federal.
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III. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CAR-
GO:

1. O candidato aprovado no Concurso de que trata este Edital
será investido no cargo se atender às seguintes exigências, na data da
posse: a) ter nacionalidade brasileira ou gozar das prerrogativas dos
Decretos de nº 70.391/1972 e de nº 70.436/1972 e da Constituição
Federal, artigo 12, parágrafo 1º; b) ter idade mínima de 18 (dezoito)
anos; c) estar em dia com as obrigações eleitorais; d) estar em dia
com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo mas-
culino; e) estar no pleno gozo de seus direitos civis e políticos; f) não
estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público, nos
termos dispostos no artigo 137 da Lei 8.112/1990 e legislações cor-
relatas; g) possuir os documentos comprobatórios da escolaridade e
pré-requisitos constantes do Capítulo II e os documentos constantes
do item 4 do Capítulo XVIII deste Edital; h) ter aptidão física e
mental para o exercício das atribuições do cargo, conforme artigo 5º,
inciso VI, e artigo 14 da Lei 8.112/1990; i) não haver sido condenado
em sentença criminal com trânsito em julgado que comine pena
impeditiva do exercício da função pública, nos últimos 5 (cinco)
anos; j) não acumular cargo, emprego ou função pública, excep-
cionados os casos permitidos pela Constituição Federal; k) não acu-
mular proventos de aposentadoria com vencimentos do cargo.

2. O candidato que, na data da posse, não reunir os requisitos
enumerados no item 1 deste Capítulo perderá o direito à investidura
no cargo/área/especialidade para o qual foi nomeado.

IV. DAS INSCRIÇÕES: 1. A inscrição do candidato im-
plicará conhecimento e a tácita aceitação das condições do Concurso,
tais como se acham definidas neste Edital e nas normas legais per-
tinentes, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento, in-
clusive quanto à realização das provas nos prazos estipulados.

1.1 Para evitar ônus desnecessário o candidato deverá orien-
tar-se no sentido de recolher o valor de inscrição somente após tomar
conhecimento de todos os requisitos e condições exigidos para o
Concurso.

2. As inscrições serão realizadas exclusivamente via Internet,
no site da CONSULPLAN (www.consulplan.net), por meio do Re-
querimento on-line de Inscrição, no período de 9h00min do dia 23 de
novembro de 2016 às 23h59min do dia 21 de dezembro de 2016,
observado o horário de Brasília/DF, conforme os procedimentos es-
tabelecidos a seguir: a) estar ciente de todas as informações sobre este
Concurso Público disponíveis na página da CONSULPLAN
(www.consulplan.net) e acessar o link para inscrição correlato ao
Concurso; b) cadastrar-se no período entre 9h00min do dia 23 de
novembro de 2016 às 23h59min do dia 21 de dezembro de 2016,
observado o horário oficial de Brasília/DF, através do requerimento
específico disponível na página citada; c) optar pelo cargo/área/es-
pecialidade a que deseja concorrer; d) optar pelo estado ao qual
deseja concorrer e pela cidade de realização das provas; e) informar
se prestou serviço voluntário comprovado em atividades de con-
ciliação no âmbito da Justiça Federal, indicando o número de dias
efetivamente trabalhados; f) informar se exerceu efetivamente a fun-
ção de jurado no período entre 9 de agosto de 2008 (data da vigência
da Lei nº 11.689/2008) e o último dia das inscrições, observado o
disposto no Capítulo VII; e g) imprimir a Guia de Recolhimento da
União (GRU-Cobrança) e pagá-la, impreterivelmente, até a data de
vencimento constante no documento. O banco confirmará o seu pa-
gamento junto à CONSULPLAN. ATENÇÃO: a inscrição via Internet
só será efetivada após a confirmação do pagamento feito por meio da
GRU até a data do vencimento constante no documento. O paga-
mento após a data de vencimento implica o CANCELAMENTO da
inscrição.

2.1. O candidato ao escolher um dos estados de concorrência
somente poderá realizar as provas Objetivas/Redação/Estudo de Ca-
sos em uma das cidades vinculadas ao referido Estado, conforme
Anexo II deste Edital.

2.1.1 Ao optar pelo Estado do Rio de Janeiro, o sistema
automaticamente disponibilizará como opções para cidade de rea-
lização das provas: Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, Ita-
peruna, Macaé, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, Rio de Janeiro, Três
Rios e Volta Redonda.

2.1.2 Ao optar pelo Estado do Espírito Santo, o sistema
automaticamente disponibilizará como opções para cidade de rea-
lização das provas: Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Vitória.

2.2 Os valores das taxas de inscrição serão: a) Cargo de
Nível Superior: R$ 70,00 (setenta reais); b) Cargo de Nível Médio:
R$ 60,00 (sessenta reais).

2.3 Será permitida ao candidato a realização de mais de uma
inscrição no Concurso Público para cargos/áreas/especialidades e da-
tas/turnos distintos. Assim, quando do processamento das inscrições,
se for verificada a existência de mais de uma inscrição para um
mesmo cargo/área/especialidade ou para uma mesma data/turno de
provas realizada e efetivada (por meio de pagamento ou isenção da
taxa) por um mesmo candidato, será considerada válida e homologada
aquela que tiver sido realizada por último, sendo esta identificada
pela data e hora de envio via internet, do requerimento através do
sistema de inscrições on-line da CONSULPLAN. Consequentemente,
as demais inscrições do candidato nesta situação serão automati-
camente canceladas, não cabendo reclamações posteriores nesse sen-
tido, nem mesmo quanto à restituição do valor pago em duplicidade,
uma vez que a realização de uma segunda inscrição implica a re-
núncia à inscrição anterior e à restituição da taxa paga.

2.4 Não será aceito pagamento do valor da inscrição por
depósito em caixa eletrônico, transferência ou depósito em conta
corrente, cartão de crédito, DOC, cheque, ordem de pagamento ou
por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital. Também
não será aceito, como comprovação de pagamento de taxa de ins-
crição, comprovante de agendamento ou extrato bancário.

2.5 Uma vez efetivada a inscrição, não será permitida, em
hipótese alguma, a realização de alteração no que se refere ao car-
go/área/especialidade, bem como ao estado de concorrência e/ou ci-
dade de prova.

2.6 Todos os candidatos inscritos no período de 9h00min do
dia 23 de novembro de 2016 às 23h59min do dia 21 de dezembro de
2016 que não efetivarem o pagamento da GRU neste período poderão
reimprimi-la, no máximo, até o primeiro dia útil posterior ao en-
cerramento das inscrições (22 de dezembro de 2016) para pagamento
neste mesmo dia, observado o horário de funcionamento da ins-
tituição bancária e dos serviços disponibilizados, sendo de inteira
responsabilidade do candidato a impressão e guarda do comprovante
de inscrição/pagamento.

2.6.1 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fecha-
mento de agências bancárias e/ou agências dos Correios na localidade
em que se encontra, o candidato deverá antecipar o envio da do-
cumentação prevista neste edital (quando for o caso) ou o pagamento
da GRU para o 1º dia útil que antecede o feriado ou evento. No caso
de pagamento da GRU, o candidato poderá ainda realizá-lo por outro
meio alternativo válido (pagamento do título em caixa eletrônico,
Internet Banking, etc.) devendo ser respeitado o prazo limite de-
terminado neste Edital.

2.6.2 Quando do pagamento da GRU, o candidato tem o
dever de conferir todos os seus dados cadastrais e da inscrição nela
registrados. As inscrições e/ou pagamentos que não forem identi-
ficados devido a erro na informação de dados pelo candidato no
pagamento da referida GRU não serão aceitos, não cabendo recla-
mações posteriores nem restituições. 2.7 Não será aceito, em qualquer
hipótese, pedido de devolução do valor da inscrição, salvo em caso de
suspensão ou cancelamento do concurso.

2.8 A CONSULPLAN e o TRF - 2ª Região não se res-
ponsabilizam por solicitações de inscrição não recebidas por motivo
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores
de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

2.9 Para efetuar a inscrição é imprescindível o número de
Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.

2.10 Terá a sua inscrição cancelada e será automaticamente
eliminado do Concurso Público o candidato que usar o CPF de
terceiro para realizar a sua inscrição, garantido o direito ao con-
traditório e à ampla defesa.

2.11 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, as
provas e a nomeação do candidato, desde que verificada falsidade em
qualquer declaração e/ou irregularidade nas provas e/ou em infor-
mações fornecidas, garantido o direito ao contraditório e à ampla
defesa.

2.12 É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea.
2.13 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa

para terceiros ou para outra inscrição, assim como a transferência da
inscrição para outrem.

2.14 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá co-
nhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos
exigidos. Não será deferida a solicitação de inscrição que não atender
rigorosamente ao estabelecido neste Edital.

2.15 O candidato declara, no ato da inscrição, que tem ciên-
cia e que aceita, caso aprovado, quando de sua convocação, entregar
os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o res-
pectivo cargo/área/especialidade.

3. Não haverá isenção total ou parcial do pagamento da taxa
de inscrição, exceto para os candidatos que declararem e compro-
varem hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da
referida taxa, nos termos do Decreto Federal nº 6.593/2008.

3.1 Fará jus à isenção de pagamento da taxa de inscrição o
candidato economicamente hipossuficiente que estiver inscrito no Ca-
dastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico
e for membro de família de baixa renda, assim compreendida aquela
que possua renda per capita de até meio salário mínimo ou aquela que
possua renda familiar mensal de até 3 (três) salários mínimos, nos
termos do Decreto Federal nº 6.135/2007.

3.1.1 Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos
brutos auferidos por todos os membros da família e renda familiar per
capita a divisão da renda familiar pelo total de indivíduos da fa-
mília.

3.2 O candidato que requerer a isenção deverá informar, no
ato da inscrição, seus dados pessoais em conformidade com os que
foram originalmente informados ao órgão de Assistência Social de
seu Município responsável pelo cadastramento de famílias no Ca-
dÚnico, mesmo que atualmente estes estejam divergentes ou tenham
sido alterados nos últimos 45 (quarenta e cinco) dias, em virtude do
decurso de tempo para atualização do banco de dados do CadÚnico a
nível nacional. Após o julgamento do pedido de isenção, o candidato
poderá efetuar a atualização dos seus dados cadastrais junto à CON-
SULPLAN através do sistema de inscrições on-line ou solicitá-la ao
fiscal de aplicação no dia de realização das provas.

3.3 O pedido de isenção da taxa de inscrição deverá ser
realizado somente no período entre 9h00min do dia 23 de novembro
de 2016 às 23h59min do dia 29 de novembro de 2016, por meio da
solicitação de inscrição no endereço eletrônico da CONSULPLAN
(www.consulplan.net), devendo o candidato, obrigatoriamente, indicar
o seu Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo Ca-
dÚnico, bem como declarar-se membro de família de baixa renda.

3.3.1 A CONSULPLAN consultará o órgão gestor do Ca-
dÚnico, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome, quanto à veracidade das informações prestadas pelo
candidato que requerer a isenção na condição de hipossuficiente.

3.4 As informações prestadas no requerimento de isenção
serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo responder
este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que
acarretará sua eliminação do concurso, aplicando-se, ainda, o disposto
no parágrafo único do artigo 10 do Decreto nº 83.936/1979, garantido
o direito ao contraditório e à ampla defesa.

3.4.1 O simples preenchimento dos dados necessários para a
solicitação da isenção de taxa de inscrição, não garante ao interessado
a isenção de pagamento da taxa de inscrição, a qual estará sujeita à
análise e deferimento da solicitação por parte da CONSULPLAN.

3.5 Não será concedida isenção de pagamento de taxa de
inscrição ao candidato que: a) omitir informações e/ou torná-las in-
verídicas; b) fraudar e/ou falsificar documentação; c) não observar a
forma, o prazo e os horários estabelecidos no subitem 3.3 do Capítulo
IV, deste edital.

3.5.1 Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de
valor de inscrição via postal, via fax ou via correio eletrônico.

3.5.2 Não serão aceitos, após a realização do pedido, acrés-
cimos ou alterações das informações prestadas.

3.5.3 O candidato que tiver a isenção deferida, mas que
tenha efetivado o pagamento da GRU, terá sua isenção cancelada.

3.6 A análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição
será divulgada na data provável de 7 de dezembro de 2016.

3.6.1 Fica assegurado o direito de recurso aos candidatos
com o pedido de isenção indeferido, no prazo de 2 (dois) dias úteis
contados da divulgação do resultado dos pedidos de isenção da taxa
de inscrição. Os recursos deverão ser enviados por meio de link
próprio disponibilizado no endereço eletrônico da CONSULPLAN
( w w w. c o n s u l p l a n . n e t ) .

3.6.2 Os candidatos cujos requerimentos de isenção do pa-
gamento da taxa de inscrição tenham sido indeferidos, após a fase
recursal, cujo resultado definitivo será divulgado no dia 19 de de-
zembro de 2016, poderão efetivar a sua inscrição no certame no prazo
de inscrições estabelecido no Edital, mediante o pagamento da res-
pectiva taxa.

4. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo
correto preenchimento do Formulário on-line de Inscrição, reservan-
do-se ao TRF - 2ª Região e à Consulplan o direito de excluir do
Concurso Público aquele que não preencher esse documento oficial
de forma completa, correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos,
garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

4.1 O não cumprimento de uma das fases fixadas, a falta ou
a inconformidade de alguma informação ou a solicitação apresentada
fora do período fixado implicará a eliminação automática do processo
de isenção, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

4.2 Não serão deferidas inscrições via fax e/ou via e-mail.
5. O candidato, ao realizar sua inscrição, também manifesta

ciência quanto à possibilidade de divulgação de seus dados em lis-
tagens e resultados no decorrer do certame, tais como aqueles re-
lativos à data de nascimento, notas e desempenho nas provas, entre
outros, tendo em vista que essas informações são essenciais para o
fiel cumprimento da publicidade dos atos atinentes ao Concurso Pú-
blico. Não caberão reclamações posteriores neste sentido, ficando
cientes também os candidatos de que possivelmente tais informações
poderão ser encontradas na rede mundial de computadores através dos
mecanismos de busca atualmente existentes.

6. A não integralização dos procedimentos de inscrição im-
plica a DESISTÊNCIA do candidato e sua consequente ELIMINA-
ÇÃO deste Concurso Público.

7. O candidato inscrito deverá se atentar para a formalização
da inscrição, considerando que, caso a inscrição não seja efetuada nos
moldes estabelecidos neste Edital, será automaticamente considerada
não efetivada pelo organizador, não assistindo nenhum direito ao
interessado.

7.1 Após a homologação da inscrição, não será aceita, em
hipótese alguma, solicitação de alteração dos dados contidos na ins-
crição, salvo o previsto nos subitens 3.2 deste Capítulo, 4.4 do Ca-
pítulo V e 3.3 do Capítulo VI.

7.2. O TRF - 2ª Região e a Consulplan eximem-se das
despesas com viagens e estada dos candidatos para prestar as provas
do Concurso Público.

7.3. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova
ou nomeação do candidato desde que sejam identificadas falsidades
de declarações ou irregularidades nas provas ou documentos.

7.4. A inscrição implicará, por parte do candidato, conhe-
cimento e aceitação das normas contidas neste Edital.

8. DO ATENDIMENTO ESPECIAL
8.1 O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição

especial para a realização das provas deverá solicitá-la no ato do
Requerimento de Inscrição, indicando, claramente, quais os recursos
especiais necessários e, ainda, enviar, até o dia 22 de dezembro de
2016, impreterivelmente, via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso
de Recebimento - AR, para a sede da Consulplan, com a menção
"Concurso TRF2 2016 - Laudo médico", para a Rua José Augusto de
Abreu, 1.000, Bairro Augusto de Abreu, Muriaé/MG, CEP 36.880-
000 - laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) que
justifique o atendimento especial solicitado. Após esse período, a
solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior. A so-
licitação de condições especiais será atendida segundo critérios de
viabilidade e de razoabilidade.

8.1.1 Nos casos de força maior, em que seja necessário
solicitar atendimento especial após a data 22 de dezembro de 2016, o
candidato deverá enviar solicitação de atendimento especial via cor-
reio eletrônico (atendimento@consulplan.com) juntamente com cópia
digitalizada do laudo/atestado médico que justifique o pedido, e,
posteriormente, encaminhar o documento (original ou cópia auten-
ticada em cartório) via SEDEX à Consulplan, no endereço indicado
no item anterior, especificando os recursos especiais necessários.

8.1.2 O fornecimento do laudo médico (original ou cópia
autenticada em cartório), por qualquer via, é de responsabilidade
exclusiva do candidato. A Consulplan não se responsabiliza por qual-
quer tipo de extravio que impeça a chegada dessa documentação a
seu destino.

8.1.3 A concessão de sala individual, realização de prova em
meio eletrônico e/ou tempo adicional somente será deferida em caso
de deficiência ou doença que justifiquem tais condições especiais e,
ainda, caso tal recomendação seja decorrente de orientação médica
específica contida no laudo médico enviado pelo candidato. Em nome
da isonomia entre os candidatos, por padrão, será concedida 01 (uma)
hora adicional a candidatos nesta situação.
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8.1.4 A candidata que tiver necessidade de amamentar du-
rante a realização das provas deverá levar somente um acompanhante,
que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será res-
ponsável pela guarda da criança.

8.1.4.1 A Consulplan não disponibilizará acompanhante para
guarda de criança.

8.1.4.2 Não será concedido tempo adicional para a execução
da prova à candidata devido ao tempo despendido com a amamen-
tação.

8.1.5 Portadores de doença infectocontagiosa que não a ti-
verem comunicado à Consulplan, por inexistir a doença na data limite
referida, deverão fazê-lo via correio eletrônico atendimento@con-
sulplan.com tão logo a condição seja diagnosticada. Os candidatos
nesta situação, quando da realização das provas, deverão se identificar
ao fiscal no portão de entrada, munidos de laudo médico, tendo
direito a atendimento especial.

8.1.5.1 Considerando a possibilidade de os candidatos serem
submetidos à detecção de metais durante as provas, aqueles que, por
razões de saúde, porventura façam uso de marca-passo, pinos ci-
rúrgicos ou outros instrumentos metálicos, deverão comunicar à Con-
sulplan acerca da situação, nos moldes do item 8.1.5 deste Capítulo.
Em nome da segurança do processo, a regra do subitem anterior
também se aplica a candidatos com deficiências auditivas que uti-
lizem aparelho auricular, bem como outros aparelhos diversos por
motivos de saúde, tais como: medidor de glicemia, sondas, etc.

8.1.5.2 Os candidatos nas situações descritas no subitem
8.1.5.1 deverão obrigatoriamente comparecer ao local de provas mu-
nidos dos exames e laudos que comprovem o uso dos equipamentos.
No caso de descumprimento deste procedimento ou se for verificada
má-fé no uso dos referidos aparelhos, os candidatos poderão ser
eliminados do certame.

8.1.6 O laudo médico (original ou cópia autenticada em
cartório) somente terá validade para este concurso e não será de-
volvido, assim como não serão fornecidas cópias dessa documen-
tação.

9. DO ATENDIMENTO PELO NOME SOCIAL
9.1 O candidato travesti ou transexual (pessoa que se iden-

tifica e quer ser reconhecida socialmente, em consonância com sua
identidade de gênero) que desejar atendimento pelo NOME SOCIAL
poderá solicitá-lo pelo e-mail atendimento@consulplan.com até às
23h59min do dia 21 de dezembro de 2016.

9.1.1 Será solicitado o preenchimento e envio, até o dia 22
de dezembro de 2016, de requerimento que será fornecido por via
eletrônica, o qual deverá ser assinado e encaminhado, juntamente com
cópia simples do documento oficial de identidade do candidato, por
SEDEX com Aviso de Recebimento (AR), para a Consulplan - Rua
José Augusto de Abreu, 1.000, Bairro Augusto de Abreu, Mu-
riaé/MG, CEP 36.880-000, fazendo constar no envelope "Requeri-
mento de nome social - TRF2 2016".

9.1.2 Não serão aceitas outras formas de solicitação de nome
social, tais como: via postal, telefone ou fax. A CONSULPLAN e o
TRF - 2ª Região reservam-se o direito de exigir, a qualquer tempo,
documentos que atestem a condição que motiva a solicitação de
atendimento declarado.

9.1.3 O candidato nesta situação deverá realizar sua inscrição
utilizando seu nome social, ficando ciente de que tal nome será o
único divulgado em toda e qualquer publicação relativa ao Con-
curso.

10. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
10.1 A CONSULPLAN disponibilizará no site www.con-

sulplan.net a lista das inscrições deferidas e indeferidas (se houver) a
partir do dia 23 de janeiro de 2017, para conhecimento do ato e
motivos do indeferimento para interposição dos recursos, no prazo
legal.

10.1.1 As informações referentes à data, ao horário, ao local
de realização das provas (nome do estabelecimento, endereço e sala)
e cargo/área/especialidade, assim como orientações para realização
das provas, estarão disponíveis, a partir do dia 15 de fevereiro de
2017, no site da CONSULPLAN (www.consulplan.net), podendo o
candidato efetuar a impressão do Cartão de Confirmação de Inscrição
(CCI). As informações também poderão ser obtidas através da Central
de Atendimento da CONSULPLAN, através de e-mail atendimen-
to@consulplan.com e telefone 0800-283-4628.

10.2 Caso o candidato, ao consultar o Cartão de Confirmação
de Inscrição (CCI), constate que sua inscrição não foi deferida, deverá
entrar em contato com a Central de Atendimento da CONSULPLAN,
através de e-mail atendimento@consulplan.com ou telefone 0800-
283-4628, no horário de 08h00min as 17h30min, considerando-se o
horário oficial de Brasília/DF, impreterivelmente até a antevéspera do
dia de realização das provas.

10.3 Os contatos feitos após a data estabelecida no subitem
10.2, deste Capítulo, não serão considerados, prevalecendo para o
candidato as informações contidas no Cartão de Confirmação de Ins-
crição (CCI) e a situação de inscrição do mesmo, posto ser dever do
candidato verificar a confirmação de sua inscrição, na forma es-
tabelecida neste Edital.

10.4 Eventuais erros referentes a nome, documento de iden-
tidade ou data de nascimento, deverão ser comunicados apenas no dia
e na sala de realização das provas.

10.5 O Cartão de Confirmação de Inscrição NÃO será en-
viado ao endereço informado pelo candidato no ato da inscrição. São
de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de
seu local de realização das provas e o comparecimento no horário
determinado.

10.5.1 A CONSULPLAN enviará, como complemento às
informações citadas no subitem anterior, comunicação pessoal di-
rigida ao candidato por e-mail, sendo de exclusiva responsabilidade
do candidato a manutenção/atualização de seu correio eletrônico e a
informação de seu endereço completo e correto na solicitação de
inscrição, o que não o desobriga do dever de observar Cartão de

Confirmação de Inscrição a ser disponibilizado na data prevista no
item 10.1 do presente Capítulo.

10.5.2 A Consulplan e o TRF - 2ª Região não se respon-
sabilizarão por falha na entrega de mensagens eletrônicas causada por
endereço eletrônico incorreto ou por problemas no provedor de acesso
do candidato que impeçam o recebimento da mensagem eletrônica
e/ou sua visualização, sendo aconselhável sempre consultar o site da
Consulplan para verificar as informações que lhe são pertinentes.

10.5.3 O candidato que não receber o e-mail até a ante-
véspera do dia de realização de suas provas, deverá consultar o site
www.consulplan.net ou entrar em contato com a Central de Aten-
dimento da CONSULPLAN, pelo telefone 0800-283-4628, no horário
de 08h00min as 17h30min, considerando-se o horário oficial de Bra-
s í l i a / D F.

10.6 A alocação dos candidatos nos locais designados para
as provas será definida pela instituição organizadora, podendo esta
adotar livremente os critérios que julgar pertinentes, a fim de res-
guardar a segurança do certame. A distribuição se dará de acordo com
a viabilidade e adequação dos locais, não necessariamente havendo a
alocação dos candidatos nos locais de provas de acordo com a pro-
ximidade de suas residências. Ainda, poderá ocorrer a reunião de
candidatos portadores de necessidades em locais de provas espe-
cíficos, a fim de conferir melhor tratamento e acessibilidade a este
público.

10.6.1 Ao candidato somente será permitida a realização das
provas na respectiva data, no local e no horário constantes no Cartão
de Confirmação de Inscrição.

10.6.2 Será de inteira responsabilidade do candidato a via-
bilidade de apresentar-se nos locais e horários determinados para
realização das provas.

V. DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DE-
FICIÊNCIA:

1. Em obediência ao disposto nos Decretos nº 5.296/2004 e
nº 3.298/1999, na Lei nº 8.112/1990, art. 5º, § 2º, e na Resolução nº
246/2013, do Conselho da Justiça Federal, será reservado às pessoas
com deficiência o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas
destinadas para cada cargo/área/especialidade.

1.1 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que
se enquadrem nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto nº
3.298, de 1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 5.296,
de 2 de dezembro de 2004, e alterações, na situação prevista no
Decreto nº 8.368, de 02 de dezembro de 2014 (Transtorno do Es-
pectro autista) e no enunciado da Súmula nº 377 do STJ (Visão
monocular).

1.2 Caso a aplicação do percentual de que trata o item 1
deste Capítulo resulte número fracionado, este deverá ser elevado até
o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20%
(vinte por cento) das vagas oferecidas, conforme previsto no § 2º do
art. 5º da Lei nº 8.112/90.

1.3 O primeiro candidato com deficiência classificado no
concurso será convocado para ocupar a 5ª vaga aberta, relativa ao
cargo/área/especialidade para o qual concorreu, enquanto os demais
candidatos serão convocados para ocupar a 21ª, a 41ª, a 61ª vagas, e
assim sucessivamente, observada a ordem de classificação, durante o
prazo de validade do concurso.

1.4 As vagas reservadas aos candidatos com deficiência que
não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no con-
curso ou por não enquadramento como pessoa com deficiência na
perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos habili-
tados, com estrita observância da ordem classificatória.

1.5 Os candidatos com deficiência participarão em igualdade
de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo
das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e
local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para todos os
demais candidatos.

1.6 Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá:
a) no ato da inscrição, declarar-se pessoa com deficiência e estar
ciente das atribuições do cargo/área/especialidade para o qual pre-
tende se inscrever e de que, no caso de vir a exercê-lo, estará sujeito
à avaliação de desempenho dessas atribuições, para fins de aprovação
no estágio probatório; b) encaminhar laudo e/ou atestado médico,
original ou cópia autenticada em cartório, emitido nos últimos 12
(doze) meses a contar da data de publicação deste Edital, atestando a
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças
(CID-10), bem como à provável causa da deficiência, conforme mo-
delo constante do Anexo V deste Edital.

1.6.1 O candidato deverá encaminhar o laudo e/ou atestado
médico (original ou cópia autenticada em cartório) a que se refere a
letra "b" do subitem 1.6 deste Capítulo, via SEDEX ou carta re-
gistrada, em ambos os casos com Aviso de Recebimento (AR), pos-
tado, impreterivelmente, até o dia 22 de dezembro de 2016, para a
sede da CONSULPLAN, com a menção "Concurso TRF2 2016 -
Laudo médico", na Rua José Augusto de Abreu, 1.000, Bairro Au-
gusto de Abreu, Muriaé/MG, CEP 36.880-000.

1.6.2 O fornecimento do laudo/atestado médico (original ou
cópia autenticada em cartório), por qualquer via, é de responsabi-
lidade exclusiva do candidato. A CONSULPLAN não se respon-
sabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada dessa
documentação a seu destino.

2. O candidato com deficiência poderá requerer, no ato da
inscrição e na forma do item 8 do capítulo anterior, atendimento
especial para o dia de realização das provas, indicando as condições
de que necessita para a realização destas, conforme previsto no art.
40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações.

2.1 O candidato que não solicitar condição especial na forma
determinada no item 8 do Capítulo IV, de acordo com a sua condição,
não a terá atendida sob qualquer alegação.

3. É de responsabilidade do candidato com deficiência ob-
servar, quando da escolha do cargo/área/especialidade, se haverá pro-
va prática ou de capacidade física e quais as exigências definidas para
a execução das referidas provas. Não serão aceitas, em nenhuma
hipótese, solicitações de dispensa da prova prática ou de capacidade
física em função de incompatibilidade com a deficiência que o can-
didato declarar possuir.

4. A relação dos candidatos que tiverem a inscrição deferida
para concorrer na condição de pessoa com deficiência, bem como a
relação dos candidatos que tiverem os pedidos de atendimento es-
pecial deferidos ou indeferidos para a realização das provas, será
divulgada no endereço eletrônico www.consulplan.net, a partir do dia
23 de janeiro de 2017.

4.1 O candidato cujo pedido tenha sido indeferido poderá
interpor recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis após a publicação
indicada no subitem anterior para contestar seu indeferimento, por
meio de link próprio disponibilizado no endereço eletrônico da CON-
SULPLAN (www.consulplan.net). Após esse período, não serão acei-
tos pedidos de revisão.

4.2 A relação definitiva dos candidatos que tiverem a ins-
crição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência,
bem como a relação dos candidatos que tiverem os pedidos de aten-
dimento especial deferidos ou indeferidos para a realização das pro-
vas, será divulgada no site www.consulplan.net a partir do dia 3 de
fevereiro de 2017.

4.3 O candidato cuja inscrição tenha sido deferida para con-
correr na condição de pessoa com deficiência não tem assegurado o
direito à nomeação na vaga reservada para candidatos nesta condição,
devendo o mesmo, se classificado, ser submetido à avaliação nos
termos do item 5 deste Capítulo.

4.4 O candidato que porventura declarar indevidamente,
quando do preenchimento do requerimento de inscrição via internet,
ser pessoa com deficiência deverá, após tomar conhecimento da si-
tuação da inscrição nesta condição, entrar em contato com a CON-
SULPLAN através do e-mail atendimento@consulplan.com ou, ainda,
mediante o envio de correspondência para o endereço constante do
subitem 1.6.1 do presente Capítulo, para a correção da informação,
por tratar-se apenas de erro material e inconsistência efetivada no ato
da inscrição.

5. Previamente à nomeação o candidato será submetido à
avaliação da Junta Médica do Tribunal Regional Federal ou das Se-
ções Judiciárias da Segunda Região, no prazo de 5 (cinco) dias,
contados a partir do recebimento de carta com Aviso de Recebimento
(AR), com o objetivo de verificar se a deficiência se enquadra na
legislação pertinente.

5.1 A avaliação de que trata este item terá caráter deli-
berativo.

5.2 A convocação para avaliação de que trata esse item
poderá ocorrer antecipadamente, porém, não assegura o direito à
nomeação, que só ocorrerá se atingido o percentual previsto no item
1 deste Capítulo.

5.3 A avaliação ficará condicionada à apresentação, pelo
candidato, de documento de identidade original e exames especia-
lizados constantes nas letras "a", "b" e "c" deste subitem, conforme a
deficiência, e terá por base o Laudo Médico encaminhado no período
das inscrições, conforme letra "b" do subitem 1.6 deste Capítulo: a)
para deficiência auditiva: audiometria tonal recente (no máximo de 6
meses) nas frequências 500, 1000, 2000 e 3000 Hz; b) para de-
ficiência visual: exame oftalmológico com determinação da acuidade
visual recente (no máximo 6 meses). c) para deficiência física, mental
e deficiência múltipla: exames/laudos específicos caracterizando a
deficiência.

5.4 Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato com
deficiência à avaliação tratada no item 5 deste Capítulo.

5.5 Após a avaliação pela Junta Médica será divulgado o
resultado da avaliação no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª
Região, disponível na página do TRF - 2ª Região (www.trf2.jus.br),
do qual o candidato terá dois dias úteis para apresentar recurso.

5.5.1 Após análise dos recursos, será divulgado o resultado
final na forma do item anterior.

5.5.2 Aqueles que não forem reconhecidos pela Junta Médica
como candidatos com deficiência ou os que não comparecerem para
a avaliação na data, horário e local a serem estabelecidos na con-
vocação, continuarão participando do concurso em relação às vagas
destinadas à ampla concorrência, desde que possuam pontuação nas
provas de acordo com os limites estabelecidos neste Edital para clas-
sificação na lista geral.6. Os candidatos que, dentro do prazo do
período das inscrições, não atenderem aos dispositivos mencionados
neste Capítulo não serão considerados como pessoas com deficiência,
seja qual for o motivo alegado.

7. O candidato com deficiência, se classificado, além de
figurar nas listas gerais de classificação por cargo/área/especialida-
de/estado de concorrência, terá seu nome constante da lista específica
de candidatos com deficiência.

8. A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade en-
tre as atribuições do cargo/área/especialidade e a deficiência do can-
didato durante o estágio probatório.

9. As vagas que surgirem e que não forem providas por falta
de candidatos com deficiência, por reprovação no Concurso ou na
perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, com es-
trita observância à ordem classificatória.

10. A não observância, pelo candidato, de qualquer das dis-
posições deste Capítulo implicará a perda do direito a ser admitido
para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.

11. O laudo médico apresentado terá validade somente para
este Concurso Público e não será devolvido.

12. Após a investidura do candidato, a deficiência não po-
derá ser arguida para justificar a concessão de readaptação ou apo-
sentadoria por invalidez.
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13. No decorrer do estágio probatório será exonerado o can-
didato com deficiência, quando verificada a incompatibilidade de sua
deficiência com as atribuições do cargo/área/especialidade.

VI. DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS NEGROS: 1.
No prazo de validade do concurso, das vagas destinadas para cada
cargo/área/especialidade, será reservado o percentual de 20% para
candidatos negros, na forma da Resolução CNJ nº 203/2015.

1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem
anterior resulte em número fracionado, este será elevado até o pri-
meiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior
que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para o número inteiro ime-
diatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco dé-
cimos), nos termos do § 2º do art. 2º da Resolução CNJ nº
203/2015.

1.2 O primeiro candidato negro classificado no concurso será
convocado para ocupar a 3ª vaga aberta, relativa ao cargo/área/es-
pecialidade para o qual concorreu, enquanto os demais candidatos
negros classificados serão convocados para ocupar a 8ª, a 13ª, a 18ª e
a 23ª vagas, e assim sucessivamente, observada a ordem de clas-
sificação, durante o prazo de validade do concurso.

2. Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no
ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros,
preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme
quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

2.1 Presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas pelo
candidato no ato da inscrição, sem prejuízo da apuração das res-
ponsabilidades administrativa, civil e penal.

2.1.1 Constatada a falsidade da declaração a que se refere o
item 2 deste Capítulo, será o candidato eliminado do concurso e, se
houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação de sua nomeação ao
serviço público após o procedimento administrativo em que lhe seja
assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis.

2.2 A autodeclaracão terá validade somente para este con-
curso publico.

3. A relação dos candidatos que se inscreveram para con-
correr na condição de candidatos negros será divulgada no endereço
eletrônico www.consulplan.net, na data provável de 23 de janeiro de
2017. Esses candidatos não têm assegurado o direito à nomeação na
vaga de negros, devendo o candidato, se classificado, ser submetido à
verificação nos termos do item 10 deste Capítulo.

3.1 Caso seu nome não conste da relação prevista no item 3,
o candidato poderá interpor recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis
após a publicação, por meio de link próprio disponibilizado no en-
dereço eletrônico da CONSULPLAN (www.consulplan.net). Após es-
se período, não serão aceitos pedidos de revisão.

3.2 A relação final dos candidatos que se inscreveram para
concorrer na condição de candidatos negros será divulgada no en-
dereço eletrônico www.consulplan.net, na data provável de 3 de fe-
vereiro de 2017.

3.3 O candidato que porventura autodeclarar-se indevida-
mente como negro, quando do preenchimento do requerimento de
inscrição via internet, deverá, após tomar conhecimento da situação
da inscrição nesta condição, entrar em contato com esta organizadora
através do e-mail atendimento@consulplan.com ou, ainda, mediante o
envio de correspondência via SEDEX ou carta registrada, em ambos
os casos com Aviso de Recebimento (AR), postado, para a sede da
CONSULPLAN, com a menção "Concurso TRF2 2016", na Rua José
Augusto de Abreu, 1.000, Bairro Augusto de Abreu, Muriaé/MG,
CEP 36.880-000, para a correção da informação, por tratar-se apenas
de erro material e inconsistência efetivada no ato da inscrição.

4. O candidato de que trata este Capítulo, se classificado,
além de figurar nas listas gerais de classificação por cargo/área/es-
pecialidade/estado de concorrência, terá seu nome constante em lista
específica de candidatos negros.

5. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às
vagas a eles reservadas, às vagas destinadas à ampla concorrência e
poderão optar por concorrer às vagas reservadas às pessoas com
deficiência, se atenderem a essa condição, de acordo com a sua
classificação no concurso.

5.1 Os candidatos negros aprovados para as vagas destinadas
à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a can-
didatos negros.

5.2 O candidato integrante das listas específicas de negros e
pessoas com deficiência, convocado concomitantemente para a posse,
deverá manifestar opção por uma das vagas.

5.2.1 Na hipótese de que trata este item, caso o candidato
não se manifeste previamente, será nomeado dentro das vagas des-
tinadas aos negros.

5.2.2 Na hipótese de o candidato aprovado tanto na condição
de negro quanto na de pessoa com deficiência, ser convocado pri-
meiramente para o provimento de vaga destinada a candidato negro,
ou optar por essa hipótese do item 5.2 deste Capítulo, fará jus aos
mesmos direitos e benefícios despendidos ao servidor com deficiên-
cia.

6. Em caso de desistência de candidato integrante da lista
específica de negros, a vaga será preenchida pelo candidato negro
classificado imediatamente após o desistente.

7. Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em
número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as
vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão
preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem
de classificação no concurso.

8. A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os cri-
térios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação
entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas a
candidatos com deficiência e a candidatos negros.

9. O candidato inscrito como negro participará do Concurso
Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que
se refere aos conteúdos das provas objetivas, à avaliação e aos cri-
térios de aprovação, ao dia, ao horário e ao local de aplicação das
provas, e à nota exigida para todos os demais candidatos.

10. Previamente à homologação os candidatos aprovados que
se autodeclararem pretos ou pardos serão convocados pelo TRF - 2ª
Região, por meio de edital, para verificação da veracidade de sua
declaração.

10.1 A verificação será realizada por Comissão de Avaliação,
constituída pelo TRF - 2ª Região para esse fim, que levará em
consideração em seu parecer a autodeclaração firmada no ato de
inscrição no concurso público e os critérios de análise do fenótipo do
candidato (características físicas).

10.1.1 A verificação de que trata este item terá caráter de-
liberativo.

10.2 O TRF - 2ª Região exime-se das despesas com viagens
e estada dos candidatos convocados pela Comissão de Avaliação de
que trata este item.

10.3 A convocação para verificação de que trata esse item
não assegura o direito à nomeação, que só ocorrerá em conformidade
com as disposições constantes no item 1 e subitens deste Capítulo.

10.4 O candidato não concorrerá na condição de pessoa
negra (preta ou parda) quando for constatado, por unanimidade entre
os integrantes da comissão de avaliação, que o candidato não atende
aos quesitos cor ou raça utilizados pela Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).

10.5 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o can-
didato será eliminado do concurso sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. A
documentação poderá ser enviada à Polícia Federal para apuração da
existência ou não de crime, nos termos da legislação vigente.

10.6 Os candidatos que não forem reconhecidos pela Co-
missão como negros - cuja declaração resulte de erro, por ocasião de
falsa percepção da realidade, não sendo, portanto, revestida de má-fé
- ou os que não comparecerem para a verificação na data, horário e

CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO
Áreas/Especialidades Composição das Provas Número de Questões Pontos por Questão (Peso) Caráter
Sem especialidade - Área Administrativa Conhecimentos gerais 20 1,0 Habilitatório e

Classificatório
Conhecimentos específicos 30 2,0
Prova de Redação - 20,0

Arquitetura - Área Apoio Especializado Conhecimentos gerais 10 1,0 Habilitatório e Classificatório
Conhecimentos específicos 30 2,0
Prova de Estudo de Casos 3 10,0

Arquivologia - Área Apoio Especializado Conhecimentos gerais 20 1,0 Habilitatório e Classificatório
Conhecimentos específicos 40 2,0

Biblioteconomia - Área Apoio Especializado Conhecimentos gerais 20 1,0 Habilitatório e Classificatório
Conhecimentos específicos 40 2,0

Contadoria - Área Apoio Especializado Conhecimentos gerais 20 1,0 Habilitatório e
Classificatório

Conhecimentos específicos 40 2,0
Enfermagem - Área Apoio Especializado Conhecimentos gerais 20 1,0 Habilitatório e Classificatório

Conhecimentos específicos 40 2,0
Enfermagem do Trabalho - Área Apoio Especializado Conhecimentos gerais 20 1,0 Habilitatório e Classificatório

Conhecimentos específicos 40 2,0
Engenharia Civil - Área Apoio Especializado Conhecimentos gerais 10 1,0 Habilitatório e

Classificatório
Conhecimentos específicos 30 2,0
Prova de Estudo de Casos 3 10,0

Engenharia Elétrica - Área Apoio Especializado Conhecimentos gerais 10 1,0 Habilitatório e
Classificatório

Conhecimentos específicos 30 2,0
Prova de Estudo de Casos 3 10,0

Engenharia Eletrônica - Área Apoio Especializado Conhecimentos gerais 10 1,0 Habilitatório e Classificatório
Conhecimentos específicos 30 2,0
Prova de Estudo de Casos 3 10,0

Engenharia Mecânica - Área Apoio Especializado Conhecimentos gerais 10 1,0 Habilitatório e
Classificatório

Conhecimentos específicos 30 2,0

local a serem estabelecidos em Edital específico para este fim, con-
tinuarão participando do concurso em relação às vagas destinadas à
ampla concorrência, desde que possuam pontuação nas provas de
acordo com os limites estabelecidos neste Edital para classificação na
lista geral.

10.6.1 No dia da verificação o candidato deverá se apre-
sentar, na hora agendada, portando documento de identidade original
(com foto).

10.6.2 Não haverá segunda chamada para convocação, seja
qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do
candidato à verificação tratada no item 10 deste Capítulo, ressalvadas
as ausências motivadas por doenças infectocontagiosas.

10.6.2.1 O candidato deverá apresentar atestado, contendo o
CID da doença, nome e número do CRM do profissional, emitido no
dia agendado para a verificação e protocolado no órgão responsável
pela convocação, até às 17 h do 1º dia útil subsequente.

10.6.2.1.1. O atestado será submetido à homologação da área
médica do órgão responsável pela convocação. O candidato que tiver
o atestado homologado, será novamente convocado para a verificação
de que trata o item 10.

10.6.2.1.2 Ao candidato que não tiver o atestado homologado
será aplicado o disposto no item 10.6.

10.6.3 A avaliação da Comissão específica quanto ao en-
quadramento, ou não, do candidato na condição de pessoa negra, terá
validade apenas para este concurso.

10.7 O candidato será considerado não enquadrado na con-
dição de pessoa negra quando: a) não cumprir os requisitos indicados
nos subitens 10.1 e 10.4 deste Capítulo; b) nas hipóteses constantes
do item 10.6 deste Capítulo.

10.8 Após análise da Comissão específica será divulgado o
resultado da entrevista de verificação no Diário Eletrônico da Justiça
Federal da 2ª Região disponível na página do TRF2 (www.trf2.jus.br),
do qual o candidato terá dois dias úteis para apresentar recurso.

10.8.1 Após análise dos recursos, será divulgado o resultado
definitivo da entrevista.

10.9 O não enquadramento do candidato na condição de
pessoa negra não se configura em ato discriminatório de qualquer
natureza, representando, tão somente, que o candidato não se en-
quadrou nos quesitos cor ou raça utilizados pelo (IBGE), que definem
a raça negra.

VII. DA COMPROVAÇÃO DA FUNÇÃO DE JURADO: 1.
O candidato que exerce ou exerceu a função de jurado deverá enviar,
até o primeiro dia útil seguinte ao término das inscrições (22 de
dezembro de 2016), certidão original ou cópia autenticada da qual
conste que faz ou já fez parte de conselho de sentença do Tribunal do
Júri.

1.1 O documento discriminado no item 1 deste Capítulo
deverá ser enviado à CONSULPLAN - Rua José Augusto de Abreu,
nº 1.000, Bairro Augusto de Abreu, Muriaé/MG, CEP: 36.880-000,
por meio de SEDEX ou carta registrada com Aviso de Recebimento
(AR), com os custos correspondentes por conta do candidato.

1.2 A certidão a que se refere o item 1 deste Capítulo deverá
ser enviada em um envelope, tamanho ofício, fechado, identificado
externamente em sua face frontal com os seguintes dados: "Concurso
TRF2 2016 - Exercício da função de jurado", contendo, ainda, nome
completo do candidato, número(s) de inscrição(ões) e o(s) car-
go(s)/área(s)/especialidade(s) pretendido(s).

1.3 Cada candidato deverá encaminhar individualmente a
certidão a que se refere o item 1 do presente Capítulo, sendo vedada
a entrega do documento de mais de um candidato em um mesmo
envelope.

1.4 A apresentação do documento discriminado no subitem 1
deste Capítulo é de responsabilidade única do candidato.

1.5 A certidão apresentada terá validade somente para este
Concurso Público e não será devolvida.

2. Não será aplicado o critério de desempate de exercício da
função de jurado em tribunal do júri para o candidato que não atender
ao disposto no subitem 1 deste Capítulo.

VIII. DAS PROVAS: 1. O Concurso constará dos car-
gos/áreas/especialidades, provas, número de questões, pontos por
questão (peso), conforme tabela a seguir.
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Prova de Estudo de Casos 3 10,0
Estatística - Área Apoio Especializado Conhecimentos gerais 20 1,0 Habilitatório e Classificatório

Conhecimentos específicos 40 2,0
Informática/Desenvolvimento - Área Apoio Especializado Conhecimentos gerais 10 1,0 Habilitatório e

Classificatório
Conhecimentos específicos 30 2,0
Prova de Estudo de Casos 3 10,0

Informática/Infraestrutura - Área Apoio Especializado Conhecimentos gerais 10 1,0 Habilitatório e
Classificatório

Conhecimentos específicos 30 2,0
Prova de Estudo de Casos 3 10,0

Medicina Clínica - Área Apoio Especializado Conhecimentos gerais 20 1,0 Habilitatório e Classificatório
Conhecimentos específicos 40 2,0

Medicina do Trabalho - Área Apoio Especializado Conhecimentos gerais 20 1,0 Habilitatório e Classificatório
Conhecimentos específicos 40 2,0

Medicina Psiquiatria - Área Apoio Especializado Conhecimentos gerais 20 1,0 Habilitatório e Classificatório
Conhecimentos específicos 40 2,0

Odontologia - Área Apoio Especializado Conhecimentos gerais 20 1,0 Habilitatório e Classificatório
Conhecimentos específicos 40 2,0

Psicologia - Área Apoio Especializado Conhecimentos gerais 20 1,0 Habilitatório e Classificatório
Conhecimentos específicos 40 2,0

Serviço Social - Área Apoio Especializado Conhecimentos gerais 20 1,0 Habilitatório e Classificatório
Conhecimentos específicos 40 2,0

Sem especialidade - Área Judiciária Conhecimentos gerais 10 1,0 Habilitatório e
Classificatório

Conhecimentos específicos 30 2,0
Prova de Estudo de Casos 3 10,0

Oficial de Justiça Avaliador Federal - Área Judiciária Conhecimentos gerais 10 1,0 Habilitatório e
Classificatório

Conhecimentos específicos 30 2,0
Prova de Estudo de Casos 3 10,0

CARGO: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Áreas/Especialidades Composição das Provas Número de Questões Pontos por Questão (Peso) Caráter
Sem Especialidade Área Administrativa Conhecimentos gerais 10 1,0 Habilitatório e Classificatório

Conhecimentos específicos 30 2,0
Prova de Redação - 30,0

Segurança e Transporte - Área Administrativa Conhecimentos gerais 20 1,0 Habilitatório e Classificatório
Conhecimentos específicos 40 2,0
Prova de Capacidade Física - - Habilitatório

Telecomunicações e Eletricidade - Área Administrativa Conhecimentos gerais 20 1,0 Habilitatório e Classificatório
Conhecimentos específicos 40 2,0
Prova prática - - Habilitatório

Enfermagem - Área Apoio Especializado Conhecimentos gerais 20 1,0 Habilitatório e Classificatório
Conhecimentos específicos 40 2,0

Informática - Área Apoio Especializado Conhecimentos gerais 20 1,0 Habilitatório e Classificatório
Conhecimentos específicos 40 2,0

2. As Provas Objetivas, de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos, de caráter habilitatório e classificatório, versarão sobre os conteúdos programáticos constantes do Anexo IV do presente
Edital.

2.1 As regras ortográficas implementadas pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, promulgado pelo Decreto nº 6.583, de 29/09/2008, serão utilizadas nos enunciados e/ou alternativas de respostas das
questões das provas, sendo o conhecimento destas novas regras exigido para a resolução das mesmas, inclusive no que se refere às Provas de Redação e de Estudo de Casos.

3. As Provas de Redação e de Estudo de Casos, previstas para os cargos/áreas/especialidades mencionados no item 1 deste Capítulo, de caráter habilitatório e classificatório, serão realizadas no mesmo dia
e período de aplicação das Provas Objetivas, de acordo com o disposto no Capítulo IX deste Edital.

4. A Prova Prática, de caráter somente habilitatório, será realizada em época posterior, de acordo com o disposto no Capítulo XIII, deste Edital.
5. A Prova de Capacidade Física, de caráter somente habilitatório, será realizada em época posterior, de acordo com o disposto no Capítulo XIV, deste Edital.
IX. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS/REDAÇÃO/ESTUDO DE CASOS: 1. A aplicação das Provas Objetivas/Redação/Estudo de Casos, será realizada nas cidades descritas no item 1.1, deste

capítulo, com data inicialmente previstas para os dias 5 de março de 2017 e 12 de março de 2017, conforme distribuição a seguir:
DIA 5 DE MARÇO DE 2017
MANHÃ: 8h00 às 12h00 (horário de Brasília/DF) - CARGOS/ÁREAS/ESPECIALIDADES: Analista Judiciário/Arquivologia - Área Apoio Especializado, Analista Judiciário/Biblioteconomia - Área Apoio

Especializado, Analista Judiciário/Contadoria - Área Apoio Especializado, Analista Judiciário/Enfermagem - Área Apoio Especializado, Analista Judiciário/Enfermagem do Trabalho - Área Apoio Especializado, Analista
Judiciário/Estatística - Área Apoio Especializado, Analista Judiciário/Medicina Clínica - Área Apoio Especializado, Analista Judiciário/Medicina do Trabalho - Área Apoio Especializado, Analista Judiciário/Medicina
Psiquiatria - Área Apoio Especializado, Analista Judiciário/Odontologia - Área Apoio Especializado, Analista Judiciário/Psicologia - Área Apoio Especializado, Analista Judiciário/Serviço Social - Área Apoio
Especializado, Técnico Judiciário/Enfermagem - Área Apoio Especializado, Técnico Judiciário/Informática - Área Apoio Especializado, Técnico Judiciário/Segurança e Transporte - Área Administrativa, Técnico
Judiciário/Telecomunicações e Eletricidade - Área Administrativa.

TARDE: 14h00 às 18h30 (horário de Brasília/DF) - CARGOS/ÁREAS/ESPECIALIDADES: Analista Judiciário/Arquitetura - Área Apoio Especializado, Analista Judiciário/Engenharia Civil - Área Apoio
Especializado, Analista Judiciário/Engenharia Elétrica - Área Apoio Especializado, Analista Judiciário/Engenharia Eletrônica - Área Apoio Especializado, Analista Judiciário/Engenharia Mecânica - Área Apoio
Especializado, Analista Judiciário/Informática - Desenvolvimento - Área Apoio Especializado, Analista Judiciário/Informática - Infraestrutura - Área Apoio Especializado, Técnico Judiciário/Sem Especialidade - Área
Administrativa.

DIA 12 DE MARÇO DE 2017
MANHÃ: 8h00 às 12h30 (horário de Brasília/DF) - CARGOS/ÁREAS/ESPECIALIDADES: Analista Judiciário/Sem especialidade - Área Judiciária.
TARDE: 14h30 às 19h00 (horário de Brasília/DF) - CARGOS/ÁREAS/ESPECIALIDADES: Analista Judiciário/Oficial de Justiça Avaliador Federal - Área Judiciária, Analista Judiciário/Sem especialidade -

Área Administrativa
1.1 As Provas Objetivas/Redação/Estudo de Casos serão realizadas nas Cidades de Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Macaé, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, Rio de Janeiro, Três Rios e

Volta Redonda, localizadas no Estado do Rio de Janeiro, para os candidatos com opção de concorrência para este Estado, e em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Vitória, localizadas no Estado do Espírito Santo
para os candidatos com opção de concorrência para este Estado, conforme opção de Cidade de Realização da Prova Objetiva/Redação/Estudo de Casos indicada pelo candidato no ato da inscrição.

2. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seus locais de realização das provas e comparecimento no horário determinado.
3. Não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, em local, em data ou em horário diferentes dos predeterminados neste Edital, em Edital de Convocação e/ou Comunicado.
4. Os eventuais erros de digitação no nome, número do documento de identidade ou outros dados referentes ao cadastro do candidato deverão ser corrigidos SOMENTE no dia das provas, mediante conferência

do documento original de identidade quando do ingresso do candidato no local de provas pelo fiscal de sala.
4.1 O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado constante da ficha de inscrição ou apresentar qualquer observação relevante, poderá fazê-lo no termo de ocorrência existente na sala de provas

em posse dos fiscais de sala, para uso, se necessário.
5. O caderno de provas contém todas as informações pertinentes ao Concurso, devendo o candidato ler atentamente as instruções, inclusive, quanto à continuidade do Concurso.
5.1 Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste

sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo/área/especialidade em que se inscreveu encontra-se devidamente identificado no caderno de provas na parte superior esquerda da folha de número 2.
5.2 Nos casos de eventual falta de prova/material personalizado de aplicação de provas, em razão de falha de impressão ou de equívoco na distribuição de prova/material, a Consulplan tem a prerrogativa para

entregar ao candidato prova/material reserva não personalizado eletronicamente, o que será registrado em atas de sala e de coordenação.
5.3 O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos nas Folhas de Respostas, em especial seu nome, número de inscrição, número do documento de identidade e opção de cargo/área/es-

pecialidade/estado de concorrência.
6. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes aos seus conteúdos e/ou aos critérios

de avaliação, sendo que é dever do candidato estar ciente das normas contidas neste Edital.
7. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de

tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa, do cartão de confirmação de inscrição e do documento de identidade original.
8. Poderá ser admitido o ingresso de candidato que não esteja portando o cartão de confirmação de inscrição no local de realização das provas apenas quando o seu nome constar devidamente na relação de

candidatos afixada na entrada do local de aplicação.
9. Poderá ocorrer inclusão de candidato em um determinado local de provas apenas quando o seu nome não estiver relacionado na listagem oficial afixada na entrada do local de aplicação e o candidato estiver

de posse do cartão de confirmação de inscrição, que ateste que o mesmo deveria estar devidamente relacionado naquele local.
9.1 A inclusão, caso realizada, terá caráter condicional, e será analisada pela CONSULPLAN com o intuito de se verificar a pertinência da referida inscrição.
9.2 Constatada a improcedência da inscrição, esta será automaticamente cancelada, sendo considerados nulos todos os atos dela decorrentes, ainda que o candidato obtenha aprovação nas provas, garantido o

direito ao contraditório e à ampla defesa.
10. No horário fixado para o início das provas, conforme estabelecido neste Edital, os portões da unidade serão fechados pelo Coordenador da Unidade, em estrita observância do horário oficial de Brasília/DF,

não sendo admitidos quaisquer candidatos retardatários. O procedimento de fechamento dos portões será registrado em ata, sendo colhida a assinatura do porteiro e do próprio Coordenador da Unidade, assim como
de dois candidatos, testemunhas do fato.

10.1 Antes do horário de início das provas, o responsável na unidade pela aplicação requisitará a presença de dois candidatos que, juntamente com dois integrantes da equipe de aplicação das provas,
presenciarão a abertura da embalagem de segurança onde estarão acondicionados os instrumentos de avaliação (envelopes de segurança lacrados com os cadernos de provas, folhas de respostas, entre outros
instrumentos). Será lavrada ata desse fato, que será assinada pelos presentes, testemunhando que o material se encontrava devidamente lacrado e com seu sigilo preservado.
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11. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado para o seu início.
12. Durante a realização das provas, a partir do ingresso do candidato no local de provas, será adotado o procedimento de identificação civil dos candidatos mediante verificação do documento de identidade,

da coleta da assinatura, entre outros procedimentos, de acordo com orientações do fiscal de sala.
13. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando documento de identidade original que bem o identifique. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos

Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens,
conselhos etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, tenham valor legal como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação
(modelo com foto).

13.1 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato.
13.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste

o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo 30 (trinta) dias, sendo então submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário
próprio.

13.2.1 A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura ou à condição de conservação do documento, bem como
nos casos em que o candidato esteja portando documento com prazo de validade expirado.

13.3 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade,
nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados, que definitivamente não identifiquem o portador do documento.

13.4 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, bem como protocolo de documento.
13.5 Por ocasião da realização da prova, o candidato que não apresentar documento de identidade original, na forma definida no item 13 ou não apresentar o boletim de ocorrência conforme especificações

do subitem 13.2, ambos deste Capítulo, não fará as provas e será automaticamente excluído do Concurso Público.
14. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova.
14.1 O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da prova como justificativa de sua ausência.
14.2 O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público.
15. Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público - o que é de interesse público e, em especial, dos próprios candidatos - bem como sua autenticidade, quando da aplicação das provas,

todos os candidatos serão submetidos à identificação datiloscópica.
15.1 A identificação datiloscópica compreenderá a coleta da impressão digital do polegar direito dos candidatos, mediante a utilização de material específico para esse fim, em formulário próprio.
15.1.1 Caso o candidato esteja impedido fisicamente de permitir a coleta da impressão digital do polegar direito, deverá ser colhida a digital do polegar esquerdo ou de outro dedo, sendo registrado o fato na

ata de aplicação da respectiva sala.
15.1.2 Se, por qualquer motivo, não for possível a identificação datiloscópica, o fato será registrado na ata de aplicação da sala, na qual deverá o candidato apor sua assinatura, por três vezes.
16. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material

de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes
equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro,
relógio de qualquer modelo e similares, o que não acarreta em qualquer responsabilidade da CONSULPLAN sobre tais equipamentos. No caso do candidato, durante a realização das provas, ser surpreendido portando
os aparelhos eletrônicos citados, será automaticamente lavrado no Termo de Ocorrência o fato ocorrido e ELIMINADO automaticamente do processo de seleção. Para evitar qualquer situação neste sentido, o candidato
deverá evitar portar no ingresso ao local de provas quaisquer equipamentos acima relacionados.

17. Quando do ingresso na sala de aplicação de provas, os candidatos deverão recolher todos os equipamentos eletrônicos e/ou materiais não permitidos, inclusive carteira com documentos e valores em
dinheiro, em envelope de segurança não reutilizável, fornecido pelo fiscal de aplicação.

17.1 Durante a realização das provas, o envelope de segurança com os equipamentos e materiais não permitidos, devidamente lacrado, deverá permanecer embaixo ou ao lado da carteira/cadeira utilizada pelo
candidato, devendo permanecer lacrado durante toda a realização das provas e somente podendo ser aberto no ambiente externo do local de provas.

17.2 Bolsas, mochilas e outros pertences dos candidatos deverão igualmente permanecer ao lado ou embaixo da carteira/cadeira do candidato. Todos os materiais de estudo deverão ser devidamente guardados
antes do início das provas, não podendo estar de posse dos candidatos quando do uso de sanitários durante a realização das Provas, sob pena de eliminação.

17.3 A Consulplan e o TRF - 2ª Região não se responsabilizarão por perda ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de realização das provas, nem por danos neles
causados.

18. A utilização de aparelhos eletrônicos é vedada em qualquer parte do local de provas. Assim, ainda que o candidato tenha terminado sua prova e esteja se encaminhando para a saída do local, não poderá
utilizar quaisquer aparelhos eletrônicos, sendo recomendável que a embalagem não reutilizável fornecida para o recolhimento de tais aparelhos somente seja rompida após a saída do local de provas.

19. É vedado o ingresso do candidato no local de realização das provas portando arma de fogo. Caso o candidato possua autorização para o porte de arma o mesmo será encaminhado à Coordenação da Unidade,
onde deverá entregar a arma para guarda devidamente identificada, mediante preenchimento de termo de acautelamento de arma de fogo, que deverá conter os dados relativos ao armamento. É de inteira responsabilidade
do candidato o fato de ser impedido de realizar a prova em virtude do descumprimento do disposto neste item.

20. Não será permitida, durante a realização da prova escrita, a utilização pelo candidato de óculos escuros (exceto para correção visual ou fotofobia, que deverá ser previamente comunicada pelo candidato
nos moldes do item 8.1 do Capítulo IV deste Edital) ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro e etc.).

21. É garantida a liberdade religiosa a todos os candidatos. Todavia, em razão dos procedimentos de segurança previstos neste edital, previamente ao início da prova, aqueles que trajarem vestimentas que
restrinjam a visualização das orelhas ou da parte superior da cabeça serão solicitados a se dirigirem a local a ser indicado pela Coordenação da Consulplan, no qual, com a devida reserva, passarão por procedimento
de vistoria por fiscais de sexo masculino ou feminino, conforme o caso, de modo a respeitar a intimidade do candidato e garantir a necessária segurança na aplicação das provas, sendo o fato registrado em ata.

22. Excepcionalmente, por razões de segurança, caso seja estritamente necessário, novo procedimento de vistoria descrito no subitem anterior poderá ser realizado.
23. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de

Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da unidade de provas, para posterior análise pela Comissão do Concurso.
24. Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outros relativos ao

Concurso, aos comunicados, às Instruções ao Candidato ou às Instruções constantes da prova, bem como o tratamento incorreto e descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas.
25. Com vistas à garantia da segurança e integridade do certame em tela, no dia da realização das provas escritas os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e saída

de sanitários. Excepcionalmente, poderão ser realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito.
26. Terá suas provas anuladas, também, e será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público o candidato que durante a realização de qualquer uma das provas: a) retirar-se do recinto da prova, durante

sua realização, sem a devida autorização; b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução de quaisquer das provas; c) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização; d)
utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos, gravador, receptor e/ou pagers e/ou que se comunicar com outro candidato; e) faltar com a devida
cortesia para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, as autoridades presentes e/ou os candidatos; f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas (cópia de gabarito) em qualquer meio;
g) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na Folha de Respostas e/ou na Folha de Textos Definitivos; h) recusar-se a entregar a Folha de Respostas e/ou a Folha de Textos Definitivos ao término
do tempo destinado à sua realização; i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas e/ou a Folha de Textos Definitivos; j) não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao procedimento
de identificação civil e/ou identificação datiloscópica; k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; l) for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular
e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja desligado. m) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; n) não devolver integralmente o material
recebido; o) não permitir ser submetido ao procedimento de detecção de metais.

27. Quando, após a prova, for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, sua prova será anulada e o candidato será
automaticamente eliminado do Concurso.

28. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão de afastamento do candidato da sala de prova.
29. Em hipótese nenhuma será realizada qualquer prova fora do local, data e horário determinados.
30. Não haverá na sala de provas marcador de tempo individual, uma vez que o tempo de início e término da prova será determinado pelo Coordenador da Unidade de aplicação, conforme estabelecido no

item 1, deste Capítulo, dando tratamento isonômico a todos os candidatos presentes.
31. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.

O candidato, também, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não poderá levar consigo o caderno de provas.
32. O fiscal de sala orientará os candidatos quando do início das provas que o único documento que deverá permanecer sobre a carteira é o documento de identidade original, de modo a facilitar a identificação

dos candidatos para a distribuição de suas respectivas Folhas de Respostas.
33. Ao término de sua prova, o candidato deverá aguardar o recolhimento de seu material pelo fiscal, bem como a conferência de seus dados, podendo retirar-se da sala de provas somente após a autorização.

O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao fiscal os documentos que serão utilizados para correção de suas respostas, devidamente assinados, apenas, no local indicado.
34. O candidato não poderá levar consigo qualquer anotação referente às suas opções de respostas, devendo, ainda, entregar ao fiscal seu caderno de questões, caso deixe o local de provas em momento anterior

ao permitido para saída com tal documento, conforme previsto neste Edital.
35. Ao término da prova o candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários.
36. A ocorrência de quaisquer das situações contidas no item 26 do presente Capítulo implicará na eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude, garantido o direito ao contraditório e à ampla

defesa.
37. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências do local de aplicação.
38. O candidato deverá observar atentamente o cartão de confirmação de inscrição especificando o horário e local/cidade de realização das provas, inclusive estando atento quanto à possibilidade da existência

de endereços similares e/ou homônimos. É recomendável, ainda, visitar com antecedência o local de realização da respectiva prova.
39. Caso o candidato deseje efetuar qualquer reclamação acerca da aplicação das provas, deverá solicitar ao fiscal o relato da situação na ata da sala em que está realizando o concurso, considerando que esta

se configura no documento competente para o registro dos fatos relavantes verificados durante a aplicação das provas.
40. Os gabaritos das Provas Objetivas serão disponibilizados no site da Consulplan no mesmo dia da aplicação, a partir das 21 horas.
41. A CONSULPLAN divulgará a imagem da folha de respostas dos candidatos que realizaram as provas objetivas, no endereço eletrônico www.consulplan.net, na data de divulgação do resultado preliminar

das provas objetivas.
X. DAS PROVAS OBJETIVAS: 1. As Provas Objetivas, de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos, de caráter habilitatório e classificatório, constarão de questões objetivas de múltipla escolha,

com 4 (quatro) opções (A a D) e uma única resposta correta, conforme a distribuição da tabela constante do item 1 do Capítulo VIII, deste Edital.
2. Na ocasião de realização das Provas Objetivas, o candidato deverá assinalar as respostas na Folha de Respostas personalizada, que será o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento

da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital, no Caderno de Questões e na Folha de Respostas
personalizada. Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.

2.1 Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato.
2.2 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas serão de inteira responsabilidade do candidato. Serão consideradas marcações incorretas as que estiverem em desacordo

com este Edital e com a Folha de Respostas, tais como: dupla marcação, marcação rasurada ou emendada e campo de marcação não preenchido integralmente.
2.3 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.
3. Não será permitido que as marcações na Folha de Respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado atendimento especial para esse fim. Nesse caso, se necessário,

o candidato será acompanhado por um fiscal da CONSULPLAN devidamente treinado.
4. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, ou, de qualquer modo, danificar a sua Folha de Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura

ótica.
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5. A nota em cada questão das Provas Objetivas, feita com base nas marcações da folha de respostas, será igual a: 1,0 ponto (para as questões de Conhecimentos Gerais) ou 2,0 pontos (para as questões de
Conhecimentos Específicos), caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo da prova; e 0,00, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo
da prova, bem como caso não haja marcação ou haja mais de uma marcação.

6. O cálculo da nota final nas Provas Objetivas, comum a todos os candidatos, será igual à soma das notas obtidas em todas as questões que as compõem.
7. Para todos os cargos/áreas/especialidades, as Provas Objetivas serão de caráter habilitatório e classificatório, considerando-se habilitado o candidato que tiver obtido, na somatória das provas de

Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos, pontuação igual ou superior a 60% (sessenta por cento) do total de pontos possíveis.
7.1 Os candidatos que não alcançarem a pontuação mínima exigida no item anterior serão eliminados do concurso público, não possuindo classificação alguma.
8. Os candidatos habilitados na forma do item 7 deste Capítulo serão ordenados por cargo/área/especialidade/estado de concorrência, de acordo com os valores decrescentes da nota final nas Provas

Objetivas.
XI. DA PROVA DE REDAÇÃO: 1. A Prova de Redação, de caráter habilitatório e classificatório, apenas será aplicada aos cargos de: Analista Judiciário/Sem Especialidade - Área Administrativa e Técnico

Judiciário/Sem Especialidade -- Área Administrativa.
1.1 Somente serão corrigidas as Provas de Redação dos candidatos habilitados e classificados nas Provas Objetivas, na forma do item 7 do Capítulo X, no limite estabelecido no quadro a seguir, considerando

os empates na última posição.

C a rg o / Á r e a / E s p e c i a l i d a d e Estado do Rio de Janeiro Estado do Espírito Santo
To t a l Lista Geral Lista Negros To t a l Lista Geral Lista Negros

Analista Judiciário/Sem Especialidade - Área Administrativa até 150ª posição até 120ª posição até 30ª posição até 30ª posição até 24ª posição até 6ª posição
Técnico Judiciário/Sem Especialidade - Área Administrativa até 1350ª posição até 1080ª posição até 270ª posição até 300ª posição até 240ª posição até 60ª posição

1.1.1 Serão corrigidas as Provas de Redação de todos os candidatos inscritos na condição de pessoa com deficiência, desde que habilitados nas Provas Objetivas.
2. Os candidatos não classificados no limite estabelecido no subitem 1.1 ou não enquadrados nos critérios do subitem 1.1.1, ambos deste Capítulo serão excluídos do Concurso, não possuindo classificação

alguma.
3. Na Prova de Redação, o candidato deverá desenvolver 1 (um) texto dissertativo a partir de uma única proposta, sobre assunto de interesse geral.
4. Para o cargo de Analista Judiciário/Sem especialidade - Área Administrativa:
4.1. A Prova de Redação terá caráter habilitatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a

12 (doze) pontos.
4.2. Deverão ser observados os limites mínimo de 20 (vinte) linhas e máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda de 1 (um) ponto por cada linha abaixo do limite mínimo exigido. As linhas que excederem

ao limite máximo serão desconsideradas para fins de pontuação.
4.3. Considerando-se que o texto constitui uma unidade, os itens discriminados a seguir serão avaliados em estreita correlação:
4.3.1 Conteúdo - até 6 (seis) pontos: a) perspectiva adotada no tratamento do tema; b) capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto; c) consistência dos argumentos, clareza e coerência

no seu encadeamento.
4.3.1.1 A nota será prejudicada, proporcionalmente, caso ocorra uma abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações e/ou colagem de textos e de questões apresentados na prova.
4.3.2 Estrutura - até 6 (seis) pontos: a) respeito ao gênero solicitado;
b) progressão textual e encadeamento de ideias; c) articulação de frases e parágrafos (coesão textual).
4.3.3 Expressão - até 8 (oito) pontos: a) desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido; b) adequação do nível de linguagem adotado à produção proposta e coerência no uso; c)

domínio da norma culta formal, com atenção aos seguintes itens: estrutura sintática de orações e períodos, elementos coesivos; concordância verbal e nominal; pontuação; regência verbal e nominal; emprego de
pronomes; flexão verbal e nominal; uso de tempos e modos verbais; grafia e acentuação.

5. Para o cargo de Técnico Judiciário/Sem especialidade - Área Administrativa:
5.1. A Prova de Redação terá caráter habilitatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a

18 (dezoito) pontos.
5.2. Deverão ser observados os limites mínimo de 20 (vinte) linhas e máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda de 1,5 (um ponto e meio) por cada linha abaixo do limite mínimo exigido. As linhas

que excederem ao limite máximo serão desconsideradas para fins de pontuação.
5.3. Considerando-se que o texto constitui uma unidade, os itens discriminados a seguir serão avaliados em estreita correlação:
5.3.1 Conteúdo - até 9 (nove) pontos: a) perspectiva adotada no tratamento do tema; b) capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto; c) consistência dos argumentos, clareza e coerência

no seu encadeamento.
5.3.1.1 A nota será prejudicada, proporcionalmente, caso ocorra uma abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações e/ou colagem de textos e de questões apresentados na prova.
5.3.2 Estrutura - até 9 (nove) pontos: a) respeito ao gênero solicitado;
b) progressão textual e encadeamento de ideias; c) articulação de frases e parágrafos (coesão textual).
5.3.3 Expressão - até 12 (doze) pontos: a) desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido; b) adequação do nível de linguagem adotado à produção proposta e coerência no uso; c)

domínio da norma culta formal, com atenção aos seguintes itens: estrutura sintática de orações e períodos, elementos coesivos; concordância verbal e nominal; pontuação; regência verbal e nominal; emprego de
pronomes; flexão verbal e nominal; uso de tempos e modos verbais; grafia e acentuação.

6. Na aferição do critério de correção gramatical, por ocasião da avaliação do desempenho na Prova de Redação a que se refere este Capítulo, os candidatos deverão valer-se das normas ortográficas em
v i g o r.

7. A resposta à Prova de Redação deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, não sendo permitida a interferência ou a
participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para a realização das provas. Nesse caso, o candidato será acompanhado por fiscal da CONSULPLAN
devidamente treinado, para o qual deverá ditar os textos, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação.

8. A Folha de Textos Definitivos da Prova de Redação será fornecida juntamente com a Folha de Respostas da Prova Objetiva no dia de realização das provas, devendo o candidato, ao seu término,
obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas (Prova Objetiva) e a Folha de Textos Definitivos (Prova de Redação), devidamente assinadas no campo específico.

8.1 A Folha de Textos Definitivos não poderá ser assinada, rubricada nem conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de anulação da Prova de Redação.
Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da prova.

8.2 A Folha de Textos Definitivos da Prova de Redação será o único documento válido para a avaliação desta. O espaço reservado no caderno de provas para rascunho é de preenchimento facultativo e não
valerá para tal finalidade.

8.3 A Folha de Textos Definitivos não será substituída por erro de preenchimento do candidato.
8.4 A Folha de Textos Definitivos conterá um cartão numerado e destacável, onde deverá ser aposta a assinatura do candidato, de modo a não o identificar. Este cartão numerado será destacado pelo aplicador

da prova e depositado em envelope próprio, fornecido pela CONSULPLAN.
9. Quando da realização da Prova de Redação, o candidato não poderá efetuar consulta a quaisquer fontes ou meios de consulta para auxílio na elaboração da dissertação.
10. Será atribuída nota ZERO à redação que: a) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto; b) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e

palavras soltas ou em versos; c) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; d) for escrita a lápis, em parte ou em sua totalidade; e) estiver em branco; f) apresentar letra
ilegível e/ou incompreensível.

11. O candidato não habilitado na Prova de Redação será excluído do Concurso.
XII. DA PROVA DE ESTUDO DE CASOS: 1. A Prova de Estudo de Casos, de caráter habilitatório e classificatório, será aplicada apenas aos cargos de: Analista Judiciário/Oficial de Justiça Avaliador Federal

- Área Judiciária, Analista Judiciário/Sem especialidade - Área Judiciária, Analista Judiciário/Arquitetura - Área Apoio Especializado, Analista Judiciário/Engenharia Civil - Área Apoio Especializado, Analista
Judiciário/Engenharia Elétrica - Área Apoio Especializado, Analista Judiciário/Engenharia Eletrônica - Área Apoio Especializado, Analista Judiciário/Engenharia Mecânica - Área Apoio Especializado, Analista
Judiciário/Informática/Desenvolvimento - Área Apoio Especializado e Analista Judiciário/Informática/Infraestrutura - Área Apoio Especializado.

1.1 Somente serão corrigidas as Provas de Estudo de Casos dos candidatos habilitados e classificados nas Provas Objetivas, na forma do item 7 do Capítulo X, deste Edital, no limite estabelecido no quadro
a seguir, considerando os empates na última posição.

C a rg o / Á r e a / E s p e c i a l i d a d e Estado do Rio de Janeiro Estado do Espírito Santo
To t a l Lista Geral Lista Negros To t a l Lista Geral Lista Negros

Analista Judiciário/Oficial de Justiça Avaliador Federal - Área Judiciária até 300ª posição até 240ª posição até 60ª posição até 30ª posição até 24ª posição até 6ª posição
Analista Judiciário/Sem especialidade - Área Judiciária até 800ª posição até 640ª posição até 160ª posição até 150ª posição Até 120ª posição até 30ª posição

Analista Judiciário/Arquitetura - Área Apoio Especializado até 20ª posição até 16ª posição até 4ª posição - - -
Analista Judiciário/Engenharia Civil - Área Apoio Especializado até 20ª posição até 16ª posição até 4ª posição até 10ª posição até 8ª posição até 2ª posição

Analista Judiciário/Engenharia Elétrica - Área Apoio Especializado até 20ª posição até 16ª posição até 4ª posição até 10ª posição até 8ª posição até 2ª posição
Analista Judiciário/Engenharia Eletrônica - Área Apoio Especializado até 20ª posição até 16ª posição até 4ª posição - - -
Analista Judiciário/Engenharia Mecânica - Área Apoio Especializado até 20ª posição até 16ª posição até 4ª posição até 10ª posição até 8ª posição até 2ª posição

Analista Judiciário/Informática/Desenvolvimento - Área Apoio Especializado até 100ª posição até 80ª posição até 20ª posição até 70ª posição até 56ª posição até 14ª posição
Analista Judiciário/Informática/Infraestrutura - Área Apoio Especializado até 100ª posição até 80ª posição até 20ª posição até 70ª posição até 56ª posição até 14ª posição

1.1.1 Serão corrigidas as Provas de Estudo de Casos de todos os candidatos inscritos na condição de pessoa com deficiência, desde que habilitados nas Provas Objetivas.
1.2 Os candidatos não classificados no limite estabelecido no subitem 1.1 ou não enquadrados nos critérios do subitem 1.1.1, ambos deste Capítulo serão excluídos do Concurso, não possuindo classificação

alguma.
2. A Prova de Estudo de Casos destinar-se-á a avaliar o domínio do conteúdo dos temas abordados, a experiência prévia do candidato e sua adequabilidade quanto às atribuições do cargo/área/es-

pecialidade.
3. A Prova de Estudo de Casos constará de 3 (três) questões práticas, para as quais o candidato deverá apresentar por escrito as soluções. Os temas versarão sobre conteúdo pertinente a conhecimentos

específicos, conforme conteúdo programático constante do Anexo IV deste Edital, adequados às atribuições do cargo/área/especialidade para o qual o candidato se inscreveu.
4. A Prova de Estudo de Casos terá caráter habilitatório e classificatório. Cada uma das questões será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, considerando-se habilitado o candidato que tiver obtido

no conjunto das três questões média igual ou superior a 18 (dezoito) pontos.
5. Na Prova de Estudo de Casos deverá ser observado o limite máximo de 15 (quinze) linhas para cada resposta às questões propostas.
5.1 Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar a extensão máxima permitida.
6. Para efeito de avaliação de cada questão da Prova de Estudo de Casos serão considerados os seguintes elementos de avaliação:
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ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE ESTUDO DE CASOS
Critérios Elementos da Avaliação Pontos por questão

Aspectos Formais e
Aspectos Textuais

Observância das normas de ortografia, pontuação, concordância, regência e flexão, paragrafação, estruturação de períodos, coerência e lógica na exposição das
ideias.

2 (dois) pontos

Aspectos Técnicos Pertinência da exposição relativa ao problema, à ordem de desenvolvimento proposto e ao padrão de respostas do Estudo de Caso, conforme detalhamento a ser
oportunamente publicado.

8 (oito) pontos

TOTAL DE PONTOS: 10 (dez) pontos

6.1 A mera referência a artigo de lei e/ou reprodução de seu texto, por si só, não garante a pontuação ao candidato.
7. Aplicam-se à Prova de Estudos de Casos as disposições contidas nos itens 6 a 10 do Capítulo XI deste Edital, no que couber.
8. Por ocasião da divulgação do resultado preliminar da prova de Estudo de Casos será disponibilizado o padrão de respostas/espelho de correção.
9. O candidato não habilitado na Prova de Estudo de Casos será excluído do Concurso.
XIII. DA PROVA PRÁTICA: 1. A Prova Prática, de caráter exclusivamente habilitatório, será aplicada apenas ao cargo de Técnico Judiciário/Telecomunicações e Eletricidade - Área Administrativa.
1.1. Somente serão convocados à Prova Prática os candidatos habilitados e classificados nas Provas Objetivas, na forma do item 7 do Capítulo X, deste Edital, no limite estabelecido no quadro a seguir,

considerando os empates na última posição.

C a rg o / Á r e a / E s p e c i a l i d a d e Estado do Rio de Janeiro
To t a l Lista Geral Lista Negros

Técnico Judiciário/Telecomunicações e Eletricidade - Área Administrativa até 20ª posição até 16ª posição até 4ª posição

1.1.1 Serão convocados à Prova Prática todos os candidatos inscritos na condição de pessoa com deficiência, desde que habilitados nas Provas Objetivas.
1.2 A Prova Prática será aplicada em data a ser oportunamente divulgada por meio de edital específico de convocação, que será publicado no Diário Oficial da União e disponibilizado no site da Consulplan

( w w w. c o n s u l p l a n . n e t ) .
1.2.1 A Prova Prática, especificada no item anterior, será realizada somente na cidade do Rio de Janeiro-RJ, independente da opção de cidade de realização da Prova Objetiva/Redação/Estudo de Casos.
2. A Prova Prática destinar-se-á a avaliar a experiência prévia do candidato e sua adequabilidade na execução de tarefas típicas do cargo/área/especialidade.
2.1. A Prova consistirá na execução de atividades voltadas para a prática do trabalho inerente ao cargo, observado o conteúdo programático constante no Anexo IV.
3. A Prova Prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 6 (seis) pontos.
3.1 O candidato deverá executar 3 (três) tarefas, respondendo a questionamentos de cunho técnico acerca dos procedimentos empregados, se solicitado. Uma das tarefas valerá 4 (quatro) pontos e as outras,

3 (três) pontos cada.
3.1.1 Somente ao candidato que executar corretamente a tarefa e responder satisfatoriamente aos questionamentos será atribuída a pontuação constante no item acima (3.1).
4. Os candidatos não habilitados na Prova Prática serão excluídos do Concurso.
5. O resultado da Prova Prática informará se o candidato foi "HABILITADO" ou "NÃO HABILITADO", acompanhado da pontuação obtida, entretanto esta não será considerada para fins de classificação.
5.1 O padrão de avaliação da Prova Prática, contendo os critérios de pontuação, será divulgado na data de publicação do resultado da etapa.
6. O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado preliminar da prova prática disporá de dois dias para fazê-lo, conforme procedimento disciplinado no respectivo edital de resultado

p r e l i m i n a r.
7. Demais informações a respeito da Prova Prática constarão de edital de convocação para essa fase.
XIV. DA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA: 1. A Prova de Capacidade Física, de caráter exclusivamente habilitatório, será aplicada apenas ao cargo de Técnico Judiciário/Especialidade Segurança e

Transporte - Área Administrativa.
1.1. Somente serão convocados os candidatos habilitados classificados nas Provas Objetivas, na forma do item 7 do Capítulo X, deste Edital, no limite estabelecido no quadro a seguir, considerando os empates

na última posição.

C a rg o / Á r e a / E s p e c i a l i d a d e Estado do Rio de Janeiro Estado do Espírito Santo
To t a l Lista Geral Lista Negros To t a l Lista Geral Lista Negros

Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Segurança e Transporte até 300ª posição até 240ª posição até 60ª posição até 50ª posição até 40ª posição até 10ª posição

1.1.1 Serão convocados à Prova de Capacidade Física todos os candidatos inscritos na condição de pessoa com deficiência, desde que habilitados nas Provas Objetivas.
1.2 A Prova de Capacidade Física será aplicada em data a ser oportunamente divulgada por meio de edital específico de convocação, que será publicado no Diário Oficial da União e disponibilizado no site

da Consulplan (www.consulplan.net).
1.2.1 A Prova de Capacidade Física, especificada no item anterior, será realizada somente nas cidades do Rio de Janeiro-RJ e de Vitória-ES, de acordo com o estado de concorrência de opção do

candidato.
2. O candidato convocado para esta prova deverá: a) apresentar-se com roupa apropriada para ginástica e calçando tênis; b) portar, obrigatoriamente, seu documento de identidade original, caso contrário não

poderá participar dessa etapa, observado o disposto no item 13 e seus subitens do Capítulo IX; c) estar munido de ATESTADO MÉDICO (original ou cópia autenticada), emitido, no máximo, com 15 (quinze) dias
de antecedência da data da prova, inclusive, e que certifique, especificamente, ESTAR APTO PARA REALIZAR ESFORÇO FÍSICO.

2.1 O Atestado Médico deverá ser expedido conforme modelo disposto no Anexo VI deste Edital, contendo assinatura, carimbo e CRM do profissional, e deverá ser entregue no momento da identificação do
candidato, antes do início da Prova. Em hipótese alguma, será aceita a entrega de Atestado Médico em outro momento que não o descrito neste item.

3. O candidato que não atender ao disposto no item 2 e subitens deste Capítulo não poderá realizar a prova, sendo, consequentemente, excluído do Concurso.
4. O aquecimento e a preparação para a prova são de responsabilidade do próprio candidato, não podendo interferir no andamento do concurso.
5. A Prova Prática de Capacidade Física consistirá de 3 (três) testes, a saber:
5.1 TESTE DE FLEXÃO DE BRAÇO NA BARRA FIXA (SOMENTE PARA OS CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO)
5.1.1 Posição inicial: ao comando "em posição", o candidato deverá ficar suspenso na barra horizontal, a largura da pegada deve ser aproximadamente a dos ombros, a pegada das mãos poderá ser em pronação

(dorsos das mãos voltados para o corpo do executante) ou supinação (palmas das mãos voltadas para o corpo do executante), os cotovelos em extensão; não poderá haver nenhum contato dos pés com o solo, todo
o corpo completamente na posição vertical.

5.1.2 Execução: ao comando "iniciar", o candidato deverá flexionar os cotovelos, elevando o seu corpo até que o queixo ultrapasse o nível da barra, sem tocar a barra com o queixo. Em seguida, deverá estender
novamente os cotovelos, baixando o seu corpo até a posição inicial. Esse movimento completo, finalizado com o retorno à posição inicial, corresponderá a uma unidade de execução.

5.1.3 Será eliminado o candidato do sexo masculino que não atingir, no mínimo, três repetições.
5.1.4 A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações: a) o auxiliar da banca examinadora irá contar em voz alta o número de repetições realizadas; b) quando o exercício

não atender aos critérios previstos no edital, o auxiliar da banca examinadora repetirá o número do último realizado de maneira correta; c) a contagem que será considerada oficialmente será somente a realizada pelo
auxiliar da banca examinadora; d) o teste somente será iniciado com o candidato na posição completamente vertical de todo o corpo e após o comando dado pelo coordenador da banca examinadora; e) só será contada
a repetição realizada completa e corretamente, começando e terminando sempre na posição inicial; f) cada execução começa e termina com os cotovelos totalmente estendidos; somente aí será contada como uma
execução completa e correta. A não extensão total dos cotovelos, antes do início de uma nova execução, será considerada um movimento incorreto, o qual não será computado no desempenho do candidato; g) o
movimento deve ser dinâmico, ou seja, o candidato não pode parar para "descansar"; h) o movimento a ser realizado deve ser unicamente de flexão e extensão de cotovelos.

5.1.5 Será proibido ao candidato do sexo masculino, quando da realização do teste dinâmico de barra: a) tocar com o(s) pé(s) no solo ou em qualquer parte de sustentação da barra após o início das execuções;
b) após a tomada de posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física; c) utilizar luvas ou qualquer outro artifício para a proteção das mãos; d) apoiar o queixo na barra; e) após ultrapassar o queixo em relação
à barra, simplesmente soltar as mãos, em vez de completar o movimento com os cotovelos totalmente estendidos;

5.1.6 O teste será encerrado quando o candidato perder o contato das mãos com a barra, ou realizar um procedimento proibido, previsto no edital.
5.1.7 Será concedida uma segunda tentativa ao candidato do sexo masculino que não obtiver o desempenho mínimo na primeira, com intervalo mínimo de 15 (quinze) minutos da realização da tentativa inicial,

de acordo com determinação da banca examinadora.
5.2 DO TESTE ESTÁTICO DE BARRA (SOMENTE PARA AS CANDIDATAS DO SEXO FEMININO)
5.2.1 Posição inicial: a candidata deverá posicionar-se sob a barra, pisando sobre um ponto de apoio. Ao comando de "em posição", a candidata empunhará a barra em pronação (dorsos das mãos voltados

para o corpo da executante) ou supinação (palmas das mãos voltadas para o corpo da executante) e queixo acima da parte superior da barra, mas sem tocar na barra com o queixo, mantendo os braços completamente
flexionados, com o corpo na posição vertical, pernas estendidas e pés em contato com o ponto de apoio.

5.2.2 Execução: ao comando de iniciar, o ponto de apoio é retirado e será iniciada a cronometragem do tempo de permanência da candidata na posição, devendo a candidata permanecer sustentada apenas com
o esforço de seus membros superiores, com os dois braços completamente flexionados e queixo acima da parte superior da barra, mas sem tocar a barra com o queixo, corpo na posição vertical, pernas
estendidas.

5.2.3 Será eliminada a candidata que não atingir o tempo mínimo de 10 segundos na posição correta do exercício.
5.2.4 A cronometragem será encerrada quando: a) a candidata permanecer o tempo mínimo exigido no teste; b) a candidata ceder à sustentação, deixando o queixo ficar abaixo da parte superior da barra, ou

tocar a barra com o queixo; c) descumprir qualquer exigência para a realização deste teste.
5.2.5 A contagem do tempo de realização do exercício de forma correta levará em consideração as seguintes observações: a) o coordenador da banca examinadora de banca informará à candidata quando esta

atingir o tempo mínimo exigido no edital; b) quando o exercício não atender ao previsto no edital, o coordenador da banca examinadora travará de imediato o seu cronômetro e registrará o tempo obtido até o momento
em que o exercício estava sendo realizado de maneira prevista no edital; c) o tempo de realização do exercício que será considerado oficialmente será somente o computado pelo coordenador da banca examinadora;
d) o teste somente será iniciado com a candidata na posição inicial correta e após o comando dado pelo auxiliar de banca; e) a largura da pegada deve ser aproximadamente a dos ombros; f) só será contado o tempo
em que a candidata estiver na posição correta prevista no edital.

5.2.6 Não será permitido à candidata do sexo feminino quando da realização do teste estático de barra:
a) tocar com o(s) pé(s) no solo ou em qualquer parte de sustentação da barra após o início da execução;
b) após a tomada da posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física;
c) utilizar luvas ou qualquer outro artifício para proteção das mãos;
d) apoiar o queixo na barra;
5.2.7 Será concedida uma segunda tentativa à candidata do sexo feminino que não obtiver o desempenho mínimo na primeira, com intervalo mínimo de 15 (quinze) minutos da realização da tentativa inicial,

de acordo com determinação da banca examinadora.
5.3 TESTE ABDOMINAL
5.3.1 Posição inicial: Decúbito dorsal, com pernas estendidas e braços estendidos e paralelos à cabeça.
5.3.2 Execução: Ao sinal, o candidato deve flexionar o tronco e pernas ao mesmo tempo, com aproximação de cotovelos e joelhos, batendo as mãos ao lado dos pés. Retornar à posição inicial. A execução

do teste deverá ser ininterrupta, durante 1 minuto, sendo o número de repetições executadas corretamente pelo candidato anotado pela banca.

SEXO MARCA MÍNIMA HABILITATÓRIA
(em 1 minuto)

MASCULINO 38 (trinta e oito)
FEMININO 29 (vinte e nove)
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5.3.3 Será concedida uma segunda tentativa ao candidato ou
à candidata que não obtiver o desempenho mínimo na primeira, com
intervalo mínimo de 15 (quinze) minutos da realização da tentativa
inicial, de acordo com determinação da banca examinadora.

5.4 TESTE DE CORRIDA DE 12 (DOZE) MINUTOS
5.4.1 Corrida, durante 12 (doze) minutos, em pista aferida,

com marcações de 50 (cinquenta) em 50 (cinquenta) metros, sendo
que nos últimos 50 (cinquenta) metros, será demarcada de 10 (dez)
em 10 (dez) metros. Será concedida uma única tentativa ao candidato
para a execução desse teste.

5.4.2 A metodologia para a preparação e a execução do teste
de corrida de 12 (doze) minutos para os candidatos do sexo mas-
culino e do sexo feminino obedecerão aos seguintes critérios: a) o
candidato poderá, durante os 12 (doze) minutos, deslocar-se em qual-
quer ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive, parar e
depois prosseguir; b) os comandos para iniciar e terminar o teste
serão dados por um silvo de apito; c) não será informado o tempo que
restar para o término da prova, mas o candidato poderá utilizar re-
lógio para controlar o seu tempo; d) ao passar pelo local de início da
prova, o fiscal avaliador informará, em voz alta, ao candidato pelo
qual estará responsável pela marcação do seu percurso, a distância
percorrida até então; e) após soar o apito encerrando o teste, o
candidato deverá permanecer no local onde estava naquele momento
e aguardar a presença do fiscal que irá aferir mais precisamente a
metragem percorrida, podendo continuar a correr ou caminhar no
sentido transversal da pista (lateralmente), no ponto em que se en-
contrava quando soou o apito de término da prova.

SEXO MARCA MÍNIMA HABILITATÓRIA
(EM METROS)

MASCULINO 2.400 (dois mil e quatrocentos)
FEMININO 2.000 (dois mil)

5.4.3 A realização do teste de corrida de 12 (doze) minutos
levará em consideração as seguintes observações: a) o tempo oficial
da prova será controlado por relógio cronômetro do coordenador da
banca examinadora, sendo o único que servirá de referência para o
início e término da mesma; b) a distância percorrida pelo candidato,
a ser considerada oficialmente, será somente a aferida pela banca
examinadora.

5.4.3.1 Orienta-se que, após o apito que indica o término da
prova, o candidato não pare bruscamente a corrida, evitando ter um
mal súbito e que continue a correr ou caminhar no sentido transversal
da pista (lateralmente), no ponto em que se encontrava quando soou
o apito de término da prova.

5.4.4 Será proibido ao candidato, quando da realização do
teste de corrida de 12 (doze) minutos: a) dar ou receber qualquer tipo
de ajuda física (como puxar, empurrar, carregar, segurar na mão etc.);
b) deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da
pista, após o soar do apito que encerra a prova; c) não aguardar a
presença do fiscal que irá aferir mais precisamente a metragem per-
corrida; d) abandonar a pista antes da liberação do fiscal.

6. O candidato considerado não habilitado em qualquer um
dos testes não poderá participar dos testes seguintes, sendo eliminado
do Concurso.

7. Além do disposto no item 3 deste Capítulo, será con-
siderado não habilitado na Prova Prática de Capacidade Física e,
consequentemente, eliminado do Concurso Público, nesta etapa, o
candidato que: a) deixar de comparecer ao local, data e horário
previstos para a aplicação da Prova Prática de Capacidade Física; b)
não realizar qualquer um dos testes previstos; c) não obtiver a marca
mínima estipulada para cada teste; d) praticar uma das vedações
constantes do subitem 5.4.4.

XV. DA CLASSIFICAÇÃO: 1. Serão classificados no con-
curso os candidatos habilitados nas Provas Objetivas e, quando hou-
ver, também nas Provas de Redação, de Estudo de Casos, Prática e de
Capacidade Física, de acordo com os critérios de habilitação apli-
cáveis a cada fase.

1.1 A nota final no concurso dos candidatos habilitados para
os cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, de todas as
Áreas e Especialidades, será igual ao total de pontos obtidos nas
Provas Objetivas e de Estudo de Casos ou Redação, quando houver,
observados os critérios estabelecidos nos Capítulos X a XII deste
Edital.

2. Na hipótese de igualdade de nota final, serão utilizados,
sucessivamente, os seguintes critérios para desempate, observado o
disposto na Resolução nº 246/2013, do Conselho da Justiça Federal:
a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, completados até o último
dia de inscrição no concurso; b) obtiver maior nota na prova de
Estudo de Casos, quando houver; c) obtiver maior nota na Prova
Objetiva de Conhecimentos Específicos; d) obtiver maior nota na
Prova de Redação, quando houver; e) obtiver maior número de acer-
tos nas questões de Língua Portuguesa (Prova Objetiva de Conhe-
cimentos Gerais); f) comprovar ter exercido efetivamente a função de
jurado no período entre 9 de agosto de 2008, data da vigência da Lei
nº 11.689/2008, e o último dia das inscrições; g) tiver maior idade; h)
comprovar maior tempo de serviço voluntário em atividades de con-
ciliação no âmbito da Justiça Federal, contados até o último dia
inscrições.

3. O resultado final contemplará os candidatos habilitados
classificados em ordem decrescente da nota final, e será divulgado
por meio de três listas, contendo: a) a classificação de todos os
candidatos habilitados, por cargo/área/especialidade/estado de con-
corrência, inclusive os inscritos como candidatos com deficiência e
negros; b) a classificação exclusivamente dos candidatos habilitados
inscritos para as vagas reservadas a candidatos com deficiência, por
cargo/área/especialidade/estado de concorrência; c) a classificação ex-
clusivamente dos candidatos habilitados inscritos para as vagas re-
servadas a candidatos negros, por cargo/área/especialidade/estado de
concorrência.

XVI. DOS RECURSOS E DA VISTA DAS PROVAS DE
REDAÇÃO E DE ESTUDO DE CASOS: 1. Serão admitidos recursos
quanto: a) ao indeferimento do pedido de isenção do valor da ins-
crição; b) a não inclusão do nome na listagem dos que concorrerão às
vagas reservadas a candidatos com deficiência; c) a não inclusão do
nome na listagem de candidatos que se declararam negros (pretos ou
pardos) no ato da inscrição; d) ao indeferimento de atendimento
especial para a realização das provas; e) a não inclusão do nome na
listagem de candidatos que informaram ter prestado serviço volun-
tário comprovado em atividades de conciliação no âmbito da Justiça
Federal; f) a não inclusão do nome na listagem de candidatos que
comprovaram ter exercido efetivamente a função de jurado, nos ter-
mos deste Edital; g) ao indeferimento da inscrição; h) à aplicação das
provas; i) às questões das provas objetivas e gabaritos preliminares; j)
ao resultado preliminar das provas; k) ao indeferimento da decisão da
Comissão na avaliação para nomeação nas vagas reservadas aos can-
didatos negros (preto ou pardo);

2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 2 (dois)
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como
termo inicial o 1º dia útil subsequente à data do evento a ser re-
corrido.

2.1 Excetua-se da regra do item anterior o prazo de recursos
contra os gabaritos preliminares das provas objetivas, cujo termo
inicial será o 2º dia útil subsequente à data de sua divulgação (terça-
feira).

2.2 Somente serão considerados os recursos interpostos no
prazo estipulado para a fase a que se referem.

2.3 Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo des-
tinado a evento diverso do questionado.

3. A interposição de recursos poderá ser feita exclusivamente
via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Re-
cursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados
referente à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, à CON-
SULPLAN, conforme disposições contidas no endereço eletrônico
www.consulplan.net, no link correspondente ao Concurso Público.

3.1 Somente serão apreciados os recursos interpostos e trans-
mitidos conforme as instruções contidas neste Edital e no site da
Consulplan.

3.2 A Consulplan e o Tribunal Regional Federal da 2ª Região
não se responsabilizam por recursos não recebidos por motivo de
ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, congestio-
namento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a trans-
ferência de dados.

4. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em
seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminar-
mente indeferido.

4.1 Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile
(fax), telex, telegrama, e-mail ou outro meio que não seja o es-
pecificado neste Edital.

5. Os recursos julgados serão divulgados no endereço ele-
trônico www.consulplan.net, não sendo possível o conhecimento do
resultado via telefone ou fax, não sendo enviado, individualmente, a
qualquer recorrente o teor dessas decisões.

6. Será concedida Vista da Prova de Redação e de Estudo de
Casos a todos os candidatos que tiveram essas Provas corrigidas,
conforme itens 1.1 dos Capítulos XI e XII deste Edital.

6.1 A vista da Prova de Redação e de Estudo de Casos será
realizada no site da Consulplan (www.consulplan.net), através de link
para a consulta individualizada pelo candidato, na ocasião da di-
vulgação do resultado preliminar das referidas provas.

7. A Banca Examinadora constitui última instância para re-
curso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão
recursos adicionais, exceto em casos de erros materiais, havendo
manifestação posterior.

7.1 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
de recursos, recursos de recursos, recurso de gabarito oficial de-
finitivo e/ou recurso de resultado definitivo, exceto no caso previsto
no item anterior.

8. O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos
recursos interpostos, e as provas serão corrigidas de acordo com o
gabarito oficial definitivo.

8.1 Se houver alteração, por força de impugnações, de ga-
barito oficial preliminar de item integrante das Provas de Conhe-
cimentos Gerais e/ou de Conhecimentos Específicos, essa alteração
valerá para todos os candidatos, independentemente de terem re-
corrido.

9. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente
anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos presentes à
prova, independentemente de formulação de recurso.

10. Na ocorrência do disposto nos itens 8 e 9 deste capítulo
e/ou em caso de provimento de recurso, poderá ocorrer a classi-
ficação/desclassificação do candidato que obtiver, ou não, a nota
mínima exigida para a prova.

11. Serão indeferidos os recursos: a) cujo teor desrespeite a
Banca Examinadora; b) que estejam em desacordo com as espe-
cificações contidas neste Capítulo; c) sem fundamentação e/ou in-
consistente, incoerente ou os intempestivos.

12. O recurso deverá ser individual, por questão ou ava-
liação, com a indicação daquilo em que o candidato se julgar pre-
judicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações
com citações de artigos, de legislação, itens, páginas de livros, nomes
dos autores etc., e ainda, a exposição de motivos e argumentos com
fundamentações circunstanciadas.

13. Os recursos julgados serão divulgados no endereço ele-
trônico www.consulplan.net, não sendo possível o conhecimento do
resultado via telefone, correio eletrônico ou fax, não sendo enviado,
individualmente, a qualquer recorrente o teor dessas decisões.

XVII. DA HOMOLOGAÇÃO: 1. O resultado final do con-
curso, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado
pelo TRF - 2ª Região e publicado no Diário Oficial da União.

XVIII. PROVIMENTO DOS CARGOS: 1. O provimento
dos cargos ficará a critério da Administração do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região e obedecerá, rigorosamente, à ordem de clas-
sificação por cargo/área/especialidade/estado de concorrência, con-
forme a opção feita no ato da inscrição.

2. Os candidatos aprovados, conforme disponibilidade de
vagas, terão sua nomeação publicada no Diário Oficial da União ou
Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região.

3. O candidato nomeado que, por qualquer motivo, não to-
mar posse terá o ato de nomeação tornado sem efeito, não havendo
possibilidade de nova nomeação.

4. A critério da Administração poderá, obedecida a ordem
classificatória por estado de concorrência, haver uma comunicação
prévia ao candidato, no sentido de que este manifeste interesse em ser
nomeado.

5. O candidato convocado para nomeação deverá apresentar
os seguintes documentos para fins de posse: a) Comprovação dos pré-
requisitos/escolaridade constantes do Capítulo II deste Edital; b)
Comprovação dos requisitos enumerados no item 1 do Capítulo III; c)
Certidão de nascimento ou casamento, com as respectivas averbações,
se for o caso; d) Certidão de quitação eleitoral atualizada, emitida
pelo site do TSE (devidamente validada) ou pelo cartório eleitoral
(original); e) Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incor-
poração, para os candidatos do sexo masculino; f) Cédula de Iden-
tidade; g) Declaração de Bens e Valores atualizada na data da posse,
com indicação das fontes de rendas, nos termos da Lei nº 8.112/1990
e Lei nº 8.730/1993; h) CPF; i) Documento de inscrição no PIS ou
PASEP, se houver; j) Quatro fotos 3x4 recentes; k) Declaração quanto
à ocupação ou não de outro cargo, emprego ou função pública; l)
Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as
penalidades enumeradas no artigo 137 e seu parágrafo único da Lei nº
8.112/1990 e as penalidades correlatas previstas em outras legis-
lações. m) Declaração de antecedentes criminais relativa aos últimos
cinco anos; n) Declaração quanto ao exercício ou não de cargos/fun-
ções de direção e de órgãos colegiados nos últimos dois anos em
órgãos ou empresas ou instituições públicas ou privadas, no Brasil ou
no Exterior, nos termos da Lei nº 8.730/1993; o) Declaração de que
requereu o cancelamento ou a licença da inscrição na OAB, se for o
caso; p) Curriculum Vitae; q) Comprovante do tipo sanguíneo e Fator
RH; r) Declaração de que percebe ou não proventos de inatividade,
seja pela União, por Estado ou por Município; s) Declaração de não
participação em gerência ou administração de sociedade privada, per-
sonificada ou não personificada, e não exercício do comércio exceto
na qualidade de acionista, cotista ou comandatário (artigo 117, inciso
X, da Lei nº 8.112/90); t) comprovante de titularidade de conta ban-
cária. u) comprovante de tempo de serviço voluntário em atividades
de conciliação no âmbito da Justiça Federal, caso utilizado para fins
de desempate.

5.1 Os documentos apresentados em cópia deverão estar au-
tenticados.

6. Além da apresentação dos documentos relacionados no
item 5 deste Capítulo, a posse do candidato ficará condicionada à
realização de inspeção médica, mediante a apresentação de laudo
médico de sanidade física e mental expedido pela Equipe Médica do
TRF - 2ª Região ou Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito
Santo.

6.1 Os candidatos habilitados para vagas reservadas a can-
didatos com deficiência também deverão cumprir o disposto no item
6 deste Capítulo, sem prejuízo das exigências estabelecidas no Ca-
pítulo V deste Edital.

6.2 Dado o seu caráter eliminatório, o não comparecimento à
inspeção médica na data e horário agendado pela Administração im-
plicará a sua eliminação do Concurso.

6.3 A Administração convocará os candidatos para a ins-
peção médica constante do item 6 e os informará dos exames la-
boratoriais e complementares a serem por eles apresentados naquela
ocasião.

6.3.1 Os exames laboratoriais e complementares serão rea-
lizados às expensas dos candidatos e servirão como elementos sub-
sidiários à inspeção médica constante do item 6, deste Capítulo.

7. Será tornado sem efeito o ato de nomeação do candidato
que não apresentar os documentos dentro do prazo previsto para
posse, nos termos da Lei nº 8.112/1990, com a alteração da Lei nº
9.527/1997, não havendo possibilidade de nova nomeação.

8. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região ou as Seções
Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, no momento do
recebimento dos documentos para a posse, afixará 1 (uma) foto 3x4
do candidato no Cartão de Autenticação Digital - CAD e, na se-
quência, coletará a assinatura do candidato e procederá à autenticação
digital do candidato.

XIX. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 1. A inscrição do can-
didato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita
aceitação das condições do Concurso, tais como se acham estabe-
lecidas no Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em
eventuais aditamentos, comunicados e instruções específicas para a
realização do certame, acerca das quais não poderá alegar desco-
nhecimento.

2. As alterações de legislação com entrada em vigor antes da
data de publicação deste edital serão objeto de avaliação, ainda que
não contempladas nos conteúdos programáticos constantes do Anexo
IV deste edital.

2.1 A legislação com entrada em vigor após a data de pu-
blicação deste edital, bem como as alterações em dispositivos legais e
normativos a ele posteriores não serão objeto de avaliação, salvo se
listadas nos conteúdos programáticos constantes do Anexo IV deste
edital.

3. Na hipótese de os cálculos descritos neste Edital, relativos
aos resultados das provas, resultarem em número fracionado, estes
serão considerados com até duas casas decimais, arredondando-se para
cima sempre que a terceira casa decimal for maior ou igual a cinco.
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4. O Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, a
contar da data da publicação da homologação do resultado final,
podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, a critério do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

4.1 O Tribunal poderá homologar por atos diferentes e em
épocas distintas o resultado final dos diversos cargos/áreas/especia-
lidades deste Concurso.

5. A aprovação no Concurso Público assegurará apenas a
expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado à
observância das disposições legais pertinentes, ainda que superve-
nientes, do exclusivo interesse e conveniência do Tribunal Região
Federal da 2ª Região, da rigorosa ordem de classificação e do prazo
de validade do Concurso Público.

6. Fica ciente o candidato habilitado para as carreiras ofe-
recidas neste certame que, aceitando a nomeação, deverá permanecer
no órgão para o qual for nomeado, por um período de no mínimo, 3
(três) anos de efetivo exercício no cargo/área/especialidade, vedada a
cessão ou remoção, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 20, § 3º
e art. 36, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 8.112/1990.

7. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região reserva-se o
direito de proceder às nomeações em número que atendam as ne-
cessidades do serviço, de acordo com as vagas existentes, observados,
no que couber, os termos da Resolução nº 13/2007 e alteração pos-
terior, se houver, e Resolução nº TRF2-RSP-2016/00031, ambas do
TRF - 2ª Região, a disponibilidade orçamentária e a conveniência da
Administração.

8. Os candidatos habilitados e não nomeados poderão, a
critério da Direção do Tribunal, ser cedidos para aproveitamento por
outro órgão do Poder Judiciário da União, obedecida a respectiva
classificação e conveniência administrativa, com observância da iden-
tidade do cargo/área/especialidade e do expresso interesse do can-
didato.

9. Os Editais relativos ao presente Concurso serão publi-
cados no Diário Oficial da União (www.in.gov.br) e disponibilizados
no site da Consulplan (www.consulplan.net), assim como os avisos e
comunicados.

10. Os resultados das Provas Objetivas/Redação/Estudo de
Casos ficarão disponíveis para consulta individual no site da Con-
sulplan (www.consulplan.net).

11. O acompanhamento das publicações, editais, avisos e
comunicados referentes ao Concurso Público é de responsabilidade
exclusiva do candidato.

12. Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados
ou certidões relativos à habilitação, classificação, ou nota de can-
didatos diretamente pelo TRF - 2ª Região, valendo para tal fim, a
publicação do Resultado Final e homologação no Diário Oficial da
União e Certidão eletrônica a ser obtida no site www.trf2.jus.br.

13. Em caso de alteração dos dados pessoais (nome, en-
dereço, e-mail, telefone para contato, sexo, data de nascimento, etc.)
constantes no Requerimento on-line de Inscrição, o candidato de-
verá:

13.1 Até a homologação do resultado final do Concurso,
efetuar a solicitação da alteração dos dados por meio de requerimento
específico, o qual deverá estar acompanhado dos devidos documentos
comprobatórios, e encaminhar à CONSULPLAN, por SEDEX ou
Carta Registrada com Aviso de Recebimento - AR, para Rua José
Augusto Abreu, nº 1.000, Bairro Augusto Abreu, Muriaé, CEP:
36.880-000, com a menção "Concurso TRF2 2016 - Alteração de
Dados".

13.2 Após a homologação do resultado final do Concurso,
deverá comparecer ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região - Se-
cretaria de Gestão de Pessoas (Rua Dom Gerardo, nº 46, 8º andar -
Praça Mauá, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.090-030) ou enviar e-mail
para dipom@trf2.jus.br, utilizando o endereço eletrônico informado
na inscrição.

13.2.1 Poderá ainda encaminhar para o endereço constante
no subitem anterior, a informação a ser alterada, acompanhada de
cópia da cédula de identidade autenticada.

14. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço
(inclusive eletrônico) e telefone atualizados para viabilizar os contatos
necessários, sob pena de, quando for nomeado, perder o prazo para
tomar posse, caso não seja localizado.

14.1 O candidato aprovado deverá manter seus dados pes-
soais atualizados até que se expire o prazo de validade do Con-
curso.

15. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região e a Consulplan
não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decor-
rentes de: a) endereço eletrônico errado ou não atualizado; b) en-
dereço não atualizado; c) endereço de difícil acesso; d) correspon-
dência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou
endereço errado do candidato; e) correspondência recebida por ter-
ceiros.

16. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova
e/ou tornar sem efeito a nomeação do candidato, em todos os atos
relacionados ao Concurso, quando constatada a omissão, declaração
falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a finalidade de pre-
judicar direito ou criar obrigação.

16.1 Comprovada a inexatidão ou irregularidades descritas
no item 16 deste Capítulo, o candidato estará sujeito a responder por
Falsidade Ideológica de acordo com o artigo 299 do Código Penal,
garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

17. As despesas relativas à participação do candidato no
Concurso e ao ingresso no Órgão correrão às expensas do próprio
candidato.

18. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região e a Consulplan
não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras
publicações referentes a este Concurso.

19. O não atendimento pelo candidato das condições es-
tabelecidas neste Edital, a qualquer tempo, implicará sua eliminação
do Concurso Público.

20. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omis-
sos e os casos duvidosos serão resolvidos, em caráter irrecorrível,
pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região e pela Consulplan, no
que a cada um couber.

Des. POUL ERIK DYRLUND

ANEXO I

TABELA DE CARGOS/ÁREAS/ESPECIALIDADES - POR ESTA-
DO DE CONCORRÊNCIA ESTADO DE CONCORRÊNCIA: RIO
DE JANEIRO

C a rg o Área Especialidade Número
de Vagas

A N A L I S TA
JUDICIÁRIO

Judiciária Oficial de Justiça Avaliador Federal CR

Judiciária Sem Especialidade CR
Administrativa Sem Especialidade CR

Apoio especializado Arquitetura CR
Apoio especializado Arquivologia CR
Apoio especializado Biblioteconomia CR
Apoio especializado Contadoria CR
Apoio especializado Enfermagem CR
Apoio especializado Enfermagem do Trabalho CR
Apoio especializado Engenharia Civil CR
Apoio especializado Engenharia Elétrica CR
Apoio especializado Engenharia Eletrônica CR
Apoio especializado Engenharia Mecânica CR
Apoio especializado Estatística CR
Apoio especializado Informática/Desenvolvimento CR
Apoio especializado Informática/Infraestrutura CR
Apoio especializado Medicina Clínica CR
Apoio especializado Medicina do Trabalho CR
Apoio especializado Medicina Psiquiatria CR
Apoio especializado Odontologia CR
Apoio especializado Psicologia CR
Apoio especializado Serviço Social CR

TÉCNICO JU-
DICIÁRIO

Administrativa Sem Especialidade CR

Administrativa Segurança e Transporte CR
Administrativa Telecomunicações e Eletricidade CR

Apoio especializado Enfermagem CR
Apoio especializado Informática CR

NOTAS: (1) Estado de concorrência: o candidato deverá
optar, no ato da inscrição, por vaga no Estado do Rio de Janeiro ou
do Espírito Santo. Aquele que optar por vaga no Estado do Rio de
Janeiro poderá ser nomeado indistintamente para o TRF - 2ª Região
ou para a Seção Judiciária do Rio de Janeiro, observando que esta
abrange os municípios do Rio de Janeiro onde existam ou venham a
existir Varas Federais. O candidato que optar por vaga no Estado do
Espírito Santo poderá ser lotado na Capital ou municípios onde exis-
tam ou venham a existir Varas Federais.

(2) Os cargos efetivos de Analista Judiciário, nas Especia-
lidades Biblioteconomia, Medicina Clínica, Medicina do Trabalho,
Medicina Psiquiatria, Odontologia, Enfermagem, Enfermagem do
Trabalho, Serviço Social, Psicologia, Arquitetura, Engenharia Elé-
trica, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Eletrônica,
Contadoria, Informática, Estatística e Arquivologia, e de Técnico Ju-
diciário, nas Especialidades Informática, Enfermagem, e Telecomu-
nicações e Eletricidade somente têm lotação prevista na Capital.

(3) Ao optar por vaga no Estado do Rio de Janeiro obri-
gatoriamente vinculará o candidato a realizar as Provas em uma das
10 (dez) cidades do Estado relacionadas no Anexo II.

(4) Cadastro de Reserva (CR): vagas que surgirem ou forem
criadas no prazo de validade do Concurso, observado o interesse da
Administração.

(5) Os candidatos aprovados no cargo de Analista Judiciário,
Sem Especialidade, Áreas Administrativa e Judiciária, serão nomea-
dos para provimento das vagas de acordo com os critérios esta-
belecidos na Resolução nº 13/2007 e alteração posterior, se houver,
do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

(6) Os candidatos aprovados e nomeados para o cargo de
Analista Judiciário, Especialidade Psicologia, poderão atuar na área
clínica ou na organizacional, a critério da administração.

(7) Os candidatos aprovados e nomeados para os cargos de Ana-
lista Judiciário, Especialidade Informática/Desenvolvimento e Analista Ju-
diciário, Especialidade Informática/Infraestrutura serão nomeados para pro-
vimento das vagas de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução nº
TRF2-RSP-2016/00031, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

ESTADO DE CONCORRÊNCIA: ESPÍRITO SANTO

C a rg o Área Especialidade Número de
vagas

ANALISTA JU-
DICIÁRIO

Judiciária Oficial de Justiça Avaliador Fede-
ral

CR

Judiciária Sem Especialidade CR
Administrativa Sem Especialidade CR

Apoio especializado Biblioteconomia CR
Apoio especializado Contadoria CR
Apoio especializado Engenharia Civil CR
Apoio especializado Engenharia Elétrica CR
Apoio especializado Engenharia Mecânica CR
Apoio especializado Informática/Desenvolvimento CR
Apoio especializado Informática/Infraestrutura CR
Apoio especializado Medicina Clínica CR
Apoio especializado Odontologia CR
Apoio especializado Psicologia CR
Apoio especializado Serviço Social CR

TÉCNICO JU-
DICIÁRIO

Administrativa Segurança e Transporte CR

Administrativa Sem Especialidade CR
Apoio especializado Enfermagem CR
Apoio especializado Informática CR

NOTAS: (1) Estado de concorrência: o candidato deverá
optar, no ato da inscrição, por vaga no Estado do Rio de Janeiro ou
do Espírito Santo. Aquele que optar por vaga no Estado do Rio de
Janeiro poderá ser nomeado indistintamente para o TRF - 2ª Região
ou para a Seção Judiciária do Rio de Janeiro, observando que esta
abrange os municípios do Rio de Janeiro onde existam ou venham a
existir Varas Federais. O candidato que optar por vaga no Estado do
Espírito Santo poderá ser lotado na Capital ou municípios onde exis-
tam ou venham a existir Varas Federais.

(2) Os cargos efetivos de Analista Judiciário, nas Especia-
lidades Biblioteconomia, Medicina Clínica, Odontologia, Serviço So-
cial, Psicologia, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Engenharia
Mecânica, Contadoria e Informática, e de Técnico Judiciário, nas
Especialidades Informática e Enfermagem somente têm lotação pre-
vista na Capital.

(3) Ao optar por vaga no Estado do Espírito Santo obri-
gatoriamente vinculará o candidato a realizar as Provas em uma das
3 (três) cidades do Estado relacionadas no Anexo II.

(4) Cadastro de Reserva (CR): vagas que surgirem ou forem
criadas no prazo de validade do Concurso, observado o interesse da
Administração.

(5) Os candidatos aprovados no cargo de Analista Judiciário,
Sem Especialidade, Áreas Administrativa e Judiciária, serão nomea-
dos para provimento das vagas de acordo com os critérios esta-
belecidos na Resolução nº 13/2007 e alteração posterior, se houver,
do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

(6) Os candidatos aprovados e nomeados para o cargo de
Analista Judiciário, Especialidade Psicologia, poderão atuar na área
clínica ou na organizacional, a critério da administração.

(7) Os candidatos aprovados e nomeados para os cargos de
Analista Judiciário, Especialidade Informática/Desenvolvimento e
Analista Judiciário, Especialidade Informática/Infraestrutura serão no-
meados para provimento das vagas de acordo com os critérios es-
tabelecidos na Resolução nº TRF2-RSP-2016/00031, do Tribunal Re-
gional Federal da 2ª Região.

ANEXO II

TABELA DE CIDADES PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OB-
JETIVA/REDAÇÃO/ESTUDO DE CASOS

ESTADO DE CONCORRÊNCIA CIDADE DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS
RIO DE JANEIRO Angra dos Reis

Campos dos Goytacazes
Itaperuna
Macaé
Niterói
Nova Iguaçu
Petrópolis
Rio de Janeiro
Três Rios
Volta Redonda

ESPÍRITO SANTO Cachoeiro do Itapemirim
Colatina
Vi t ó r i a

ANEXO III

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS CARGOS/ÁREAS/ESPE-
CIALIDADES

ANALISTA JUDICIÁRIO/SEM ESPECIALIDADE - ÁREA
ADMINISTRATIVA: Realizar atividades de nível superior a fim de
favorecer o adequado funcionamento e desenvolvimento da orga-
nização. Compreende o planejamento, a execução, o acompanhamen-
to e a avaliação de planos, projetos, programas ou estudos ligados à
administração de recursos humanos, materiais e patrimoniais, orça-
mentários e financeiros, bem como ao desenvolvimento organiza-
cional, à contadoria e/ou auditoria. Envolve a emissão de pareceres,
relatórios técnicos, certidões, declarações, informações em processos,
bem como outras atividades de mesma natureza e grau de com-
plexidade.

ANALISTA JUDICIÁRIO/ARQUITETURA - ÁREA
APOIO ESPECIALIZADO: Realizar atividades de nível superior a
fim de garantir a qualidade técnica dos projetos arquitetônicos de
obras e edificações, bem como favorecer a adequada ocupação e
ambientação do espaço físico. Compreende o planejamento e a exe-
cução de projetos e especificações, a realização de estudos, laudos e
pareceres, como também outras atividades de mesma natureza e grau
de complexidade.

ANALISTA JUDICIÁRIO/ARQUIVOLOGIA - ÁREA
APOIO ESPECIALIZADO: Realizar atividades de nível superior a
fim de promover a adequada preservação de documentos e gestão de
arquivos. Compreende o planejamento, a organização, a coordenação
e o controle dos procedimentos e operações técnicas para produção,
tramitação, utilização, avaliação e arquivamento de documentos. En-
volve a emissão de pareceres, relatórios, laudos, a realização de es-
tudos, o atendimento a usuários e a divulgação do acervo, dentre
outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.

ANALISTA JUDICIÁRIO/BIBLIOTECONOMIA - ÁREA
APOIO ESPECIALIZADO: Realizar atividades de nível superior a
fim de garantir o adequado armazenamento e a recuperação de in-
formações. Compreende a documentação, catalogação, classificação e
indexação de documentos e a consulta para atendimento a usuários.
Envolve a elaboração de estudos e projetos para geração e manu-
tenção de bases de dados, conservação e desenvolvimento do acervo
e modernização dos serviços, dentre outras atividades de mesma na-
tureza e grau de complexidade.

ANALISTA JUDICIÁRIO/CONTADORIA - ÁREA APOIO
ESPECIALIZADO: Realizar atividades de nível superior a fim de
garantir o adequado acompanhamento da situação patrimonial e fi-
nanceira da organização, favorecer a elaboração orçamentária, bem
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como possibilitar a liquidação de julgados e atualização de valores de
títulos, guias e depósitos judiciais. Compreende a elaboração de cál-
culos, a verificação de contas e a emissão de relatórios e pareceres,
bem como outras atividades de mesma natureza e grau de com-
plexidade.

ANALISTA JUDICIÁRIO/ENFERMAGEM DO TRABA-
LHO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO: Realizar atividades de
nível superior a fim de promover e preservar a saúde de magistrados,
servidores, inativos e pensionistas e a de seus dependentes. Com-
preende o planejamento, a organização, a supervisão e/ou execução
de serviços de enfermagem, tais como a realização de serviços emer-
genciais, o acompanhamento a pacientes, a manutenção dos pron-
tuários atualizados, o controle do estoque e das condições de uso dos
materiais, equipamentos, medicamentos, soluções, aparelhos e ins-
trumentos utilizados no atendimento. Envolve o planejamento e/ou
participação em programas de promoção e proteção à saúde dos
servidores, estudo das condições de segurança e periculosidade dos
locais de trabalho, para identificar, juntamente com o médico do
trabalho, as necessidades no campo de segurança, higiene e saúde do
trabalho. Fazer levantamento dos dados epidemiológicos e estatísticos
relativos às doenças e lesões traumáticas, estudando as causas de
absenteísmo e sua possível relação com as atividades laborais. Exe-
cutar e avaliar programas de prevenção de acidentes e de doenças
profissionais e não profissionais. Treinar servidores e colaboradores,
instruindo-os sobre o uso de equipamentos de proteção individual e
coletiva, a fim de reduzir a incidência de acidentes em serviço.
Participar de todas as etapas dos exames médicos ocupacionais: ad-
missionais e periódicos. Elaborar relatórios, dentre outras atividades
de mesma natureza e grau de complexidade.

ANALISTA JUDICIÁRIO/ENFERMAGEM - ÁREA
APOIO ESPECIALIZADO: Realizar atividades de nível superior a
fim de promover e preservar a saúde de magistrados, servidores,
inativos e pensionistas e a de seus dependentes. Compreende o pla-
nejamento, a organização, a supervisão e/ou execução de serviços de
enfermagem, tais como a realização de serviços emergenciais, o
acompanhamento a pacientes, a manutenção dos prontuários atua-
lizados, o controle do estoque e das condições de uso dos materiais,
equipamentos, medicamentos, soluções, aparelhos e instrumentos uti-
lizados no atendimento. Envolve o planejamento e/ou participação em
programas de saúde e a elaboração de relatórios, dentre outras ati-
vidades de mesma natureza e grau de complexidade.

ANALISTA JUDICIÁRIO/ENGENHARIA CIVIL - ÁREA
APOIO ESPECIALIZADO: Realizar atividades de nível superior a
fim de garantir os padrões de qualidade técnica e segurança das obras
e reparos de edificações, bem como a adequada manutenção de ins-
talações. Compreende o planejamento e elaboração de projetos e
especificações, o assessoramento para contratação dos serviços ne-
cessários e o acompanhamento/fiscalização da execução, bem como
outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.

ANALISTA JUDICIÁRIO/ENGENHARIA ELETRÔNICA -
ÁREA APOIO ESPECIALIZADO: Realizar atividades de nível su-

perior a fim de garantir os padrões de qualidade técnica em su-
pervisão, coordenação, orientação técnica, estudo, planejamento, pro-
jeto e especificação. Compreende estudo de viabilidade técnico-eco-
nômica, assistência, assessoria, direção de obra e serviço técnico,
vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico, ela-
boração de orçamento, padronização, mensuração e controle de qua-
lidade, gerência de contratos administrativos relativos à Especiali-
dade, fiscalização de obra e serviço técnico, produção técnica e es-
pecializada, condução de trabalho técnico, condução de equipe de
instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção, execução de
desenho técnico. Todas essas ações abrangem as atividades referentes
a materiais elétricos e eletrônicos, dispositivos e equipamentos ele-
trônicos em geral, sistemas de comunicação e de telecomunicações,
sistemas de medição e controle elétrico e eletrônico, bem como outros
serviços de mesma natureza e grau de complexidade.

ANALISTA JUDICIÁRIO/ENGENHARIA ELÉTRICA -
ÁREA APOIO ESPECIALIZADO: Realizar atividades de nível su-
perior a fim de garantir padrões de qualidade técnica na geração,
transmissão, distribuição e utilização de energia elétrica, bem como a
adequada manutenção e reparo das instalações. Compreende o pla-
nejamento e elaboração de projetos e especificações, o estudo de
viabilidade técnico-econômica, a elaboração de laudos e pareceres, o
assessoramento para contratação dos serviços necessários e o acom-
panhamento / fiscalização da execução, bem como outras atividades
de mesma natureza e grau de complexidade.

ANALISTA JUDICIÁRIO/ENGENHARIA MECÂNICA -
ÁREA APOIO ESPECIALIZADO: Realizar atividades de nível su-
perior a fim de garantir os padrões de qualidade técnica em su-
pervisão, coordenação, orientação técnica, estudo, planejamento, pro-
jetos e especificação. Compreende estudo de viabilidade técnico-eco-
nômica, assistência, assessoria, direção de obra e serviço técnico,
vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico, ela-
boração de orçamento, padronização, mensuração e controle de qua-
lidade, gerência de contratos administrativos relativos à Especiali-
dade, fiscalização de obra e serviço técnico, produção técnica e es-
pecializada, condução de trabalho técnico, condução de equipe de
instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção, execução de
desenho técnico. Todas essas ações abrangem as atividades referentes
a processos mecânicos e eletromecânicos, incluindo veículos auto-
motores, sistemas de produção de transmissão e de utilização de
calor, sistemas de refrigeração e de ar condicionado, grupos moto-
geradores, elevadores e bombas, bem como outros serviços de mesma
natureza e grau de complexidade.

ANALISTA JUDICIÁRIO/ESTATÍSTICA - ÁREA APOIO
ESPECIALIZADO: Realizar atividades de nível superior a fim de
fornecer informações que favoreçam a tomada de decisões e o acom-
panhamento da execução de atividades. Compreende o planejamento
e desenvolvimento de investigações estatísticas. Inclui a coordenação
dos trabalhos de coleta, a análise e interpretação de dados, bem como

a elaboração de relatórios e divulgação de resultados, como também
outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.

ANALISTA JUDICIÁRIO/INFORMÁTICA/DESENVOLVI-
MENTO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO: Realizar atividades de
nível superior a fim de garantir o adequado processamento automático
de informações, compreendendo o planejamento, o desenvolvimento,
a documentação, a implantação e sustentação dos sistemas infor-
matizados de processamento de informações; envolve a definição de
estratégias e de novas metodologias a serem utilizadas para pro-
cessamento, arquivamento e recuperação automática de informações e
a emissão de pareceres técnicos, dentre outras atividades de mesma
natureza e grau de complexidade.

ANALISTA JUDICIÁRIO/INFORMÁTICA/INFRAESTRU-
TURA - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO: Realizar atividades de
nível superior a fim de garantir o adequado funcionamento da in-
fraestrutura de tecnologia da informação, compreendendo tanto a evo-
lução como a administração e sustentação dos serviços de comu-
nicação, armazenamento e processamento de dados; elaborar espe-
cificações técnicas para contratação de bens e serviços de tecnologia
da informação relacionados a sua área de atuação utilizando padrões,
normas e boas práticas; pesquisar e propor a utilização de novas
tecnologias para atender necessidades específicas de serviços; acom-
panhar e supervisionar tecnicamente atividades e projetos de soluções
de Tecnologia da Informação e a execução de contratos de serviços,
dentre outras atividades da mesma natureza e grau de complexi-
dade.

ANALISTA JUDICIÁRIO/MEDICINA CLÍNICA - ÁREA
APOIO ESPECIALIZADO: Realizar atividades de nível superior a
fim de promover e preservar a saúde de magistrados, servidores,
inativos e pensionistas e a de seus dependentes. Compreende a rea-
lização de exames médicos ambulatoriais, avaliação de exames com-
plementares, atendimento emergencial, elaboração de laudos e pa-
receres técnicos, execução de perícias em juntas médicas e enca-
minhamentos para outros profissionais e/ou instituições para pres-
tação de assistência médica. Inclui o planejamento e execução de
programas de saúde e o controle do estoque e das condições de uso
dos equipamentos, aparelhos, materiais e medicamentos utilizados no
atendimento médico, dentre outras atividades de mesma natureza e
grau de complexidade.

ANALISTA JUDICIÁRIO/MEDICINA DO TRABALHO -
ÁREA APOIO ESPECIALIZADO: Realizar atividades de nível su-
perior a fim de promover e preservar a saúde dos magistrados, ser-
vidores, inativos e pensionistas e a de seus dependentes. Compreende
a realização de exames médicos ambulatoriais, avaliação de exames
complementares, atendimento emergencial, elaboração de laudos e
pareceres técnicos, execução de perícias em juntas médicas e en-
caminhamentos para outros profissionais e/ou instituições para pres-
tação de assistência médica. Inclui o planejamento e execução de
programas de saúde e o controle do estoque e das condições de uso
dos equipamentos, aparelhos, materiais e medicamentos utilizados no
atendimento médico, dentre outras atividades da mesma natureza e
grau de complexidade. Efetuar estudos e pesquisas aplicadas em as-
suntos de interesse do Órgão, referente a sua área de atuação; par-
ticipar das investigações e estudos médicos, elaborando e/ou pre-
enchendo formulários próprios, estudando os dados estatísticos para
estabelecer medidas destinadas a reduzir a morbidade e a mortalidade
decorrentes de acidentes de trabalho, doenças profissionais e de na-
tureza não ocupacional. Inspecionar os locais de trabalho, periodi-
camente observando as condições ambientais, avaliando seus efeitos
sobre a saúde física e mental dos servidores para sugerir à direção do
Órgão medidas que removam ou atenuem os riscos existentes; trans-
mitir conhecimentos práticos e teóricos necessários à realização das
atividades relativas à sua área de atuação.

ANALISTA JUDICIÁRIO/MEDICINA PSIQUIATRIA -
ÁREA APOIO ESPECIALIZADO: Realizar atividades de nível su-
perior a fim de promover e preservar a saúde de magistrados, ser-
vidores, inativos e pensionistas e a de seus dependentes. Compreende
a elaboração de laudos e pareceres técnicos, execução de perícias em
juntas médicas e encaminhamento a outros profissionais e/ou ins-
tituições para a prestação de assistência médica, a avaliação de ates-
tados e exames psiquiátricos, atendimento emergencial em psiquiatria,
realização de remoção, visitas hospitalares ou domiciliares em casos
psiquiátricos. Inclui o planejamento e execução de programas na área
de saúde mental.

ANALISTA JUDICIÁRIO/ODONTOLOGIA - ÁREA
APOIO ESPECIALIZADO: Realizar atividades de nível superior a
fim de promover e preservar a saúde bucal de magistrados, ser-
vidores, inativos e pensionistas e a de seus dependentes. Compreende
o diagnóstico e o tratamento de afecções da cavidade oral, a execução
de perícias, além da elaboração e aplicação de medidas preventivas
relativas a saúde bucal e geral. Envolve a participação em programas
de saúde oral e geral e o controle do estoque e das condições de uso
de equipamentos, aparelhos, materiais, instrumentos, medicamentos e
soluções utilizados para atendimento odontológico, dentre outras ati-
vidades de mesma natureza e grau de complexidade.

ANALISTA JUDICIÁRIO/PSICOLOGIA - ÁREA APOIO
ESPECIALIZADO: Psicologia Clínica - Realizar atividades de nível
superior a fim de promover a saúde mental e ocupacional de ma-
gistrados, servidores, inativos e pensionistas. Compreende a elabo-
ração de psicodiagnósticos, laudos, relatórios, pareceres técnicos, a
realização de atendimento psicoterápico e o encaminhamento a outros
profissionais de saúde e a instituições. Inclui a participação na ela-
boração e na execução de programas de saúde de caráter preventivo e
terapêutico, dentre outras atividades de mesma natureza e grau de
complexidade. Psicologia do Trabalho - Realizar atividades de nível
superior a fim de subsidiar a geração de políticas de recursos hu-
manos, de benefícios sociais, de saúde ocupacional e de desenvol-
vimento organizacional. Compreende o desenvolvimento, validação e
aplicação de instrumentos psicométricos nas atividades da área de
desenvolvimento de recursos humanos, tais como: recrutamento, se-

leção, lotação, acompanhamento, treinamento, avaliação de desem-
penho, de potencial e correlatos. Inclui a realização de pesquisas,
estudos, bem como a emissão de pareceres e relatórios técnicos,
dentre outras atividades de mesma natureza e grau de complexi-
dade.

ANALISTA JUDICIÁRIO/SERVIÇO SOCIAL - ÁREA
APOIO ESPECIALIZADO: Realizar atividades de nível superior a
fim de prevenir ou minimizar dificuldades de natureza biopsicossocial
que possam afetar/estejam afetando magistrados, servidores, inativos,
pensionistas e/ou seus dependentes, bem como promover uma melhor
integração entre família, comunidade e organização. Compreende a
identificação e análise de aspectos que possam interferir/estejam in-
terferindo no bem-estar dos indivíduos ou da coletividade, como
também a proposição de soluções. Envolve a realização de visitas
domiciliares/institucionais, entrevistas e pesquisas, a elaboração de
projetos para concessão de benefícios sociais, a organização de ati-
vidades de promoção social e a participação em programas para
promoção da saúde, dentre outras atividades de mesma natureza e
grau de complexidade.

ANALISTA JUDICIÁRIO/OFICIAL DE JUSTIÇA AVA-
LIADOR FEDERAL - ÁREA JUDICIÁRIA: Realizar atividades de
nível superior a fim de possibilitar o cumprimento de ordens judiciais.
Compreende a realização de diligências externas relacionadas com a
prática de atos de comunicação processual e de execução, dentre
outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.

ANALISTA JUDICIÁRIO/SEM ESPECIALIDADE - ÁREA
JUDICIÁRIA: Realizar atividades de nível superior a fim de fornecer
suporte técnico e administrativo, favorecendo o exercício da função
judicante pelos magistrados e/ou órgãos julgadores. Compreende o
processamento de feitos, a elaboração de pareceres, certidões e re-
latórios estatísticos e a análise e pesquisa de legislação, doutrina e
jurisprudência. Envolve a indexação de documentos e o atendimento
às partes, dentre outras atividades de mesma natureza e grau de
complexidade.

TÉCNICO JUDICIÁRIO/SEGURANÇA E TRANSPORTE -
ÁREA ADMINISTRATIVA: Realizar atividades de nível interme-

diário a fim de zelar pela segurança dos magistrados, servidores,
visitantes, instalações e bens patrimoniais do órgão, como também
garantir a adequada condução de veículos oficiais. Compreende o
controle de entrada e saída de pessoas e bens, a realização de rondas
para verificação das condições das instalações, a direção defensiva de
veículos oficiais, o registro de ocorrências que fogem à rotina e de
incidentes ocorridos com veículos, a execução de atividades de pre-
venção e combate a incêndios, e outras atividades de mesma natureza
e grau de complexidade.

TÉCNICO JUDICIÁRIO/SEM ESPECIALIDADE - ÁREA
ADMINISTRATIVA: Realizar atividades de nível intermediário a fim
de fornecer auxílio técnico e administrativo, favorecendo o exercício
da função judicante pelos magistrados e/ou órgãos julgadores e o
exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da or-
ganização. Compreende o processamento de feitos, a redação de mi-
nutas, o levantamento de dados para elaboração de relatórios es-
tatísticos, planos, programas, projetos e para a instrução de processos,
a pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência, a emissão de
pareceres, relatórios técnicos, certidões, declarações e informações
em processos. Envolve a distribuição e controle de materiais de con-
sumo e permanente, a elaboração e conferência de cálculos diversos,
a digitação, revisão, reprodução, expedição e arquivamento de do-
cumentos e correspondências, a prestação de informações gerais ao
público, bem como a manutenção e consulta a bancos de dados e
outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.

TÉCNICO JUDICIÁRIO/TELECOMUNICAÇÕES E ELE-
TRICIDADE - ÁREA ADMINISTRATIVA: Realizar atividades de
nível intermediário com a finalidade de garantir a adequada operação
e manutenção de equipamentos elétricos e telefônicos. Compreende a
utilização de ferramentas, manuais e equipamentos. Inclui tarefas
como a programação da central telefônica, a instalação e teste de
ramais e linhas telefônicas, a inspeção e realização de manutenção
preventiva em instalações e aparelhos elétricos, bem como outras
atividades de mesma natureza e grau de complexidade.

TÉCNICO JUDICIÁRIO/ENFERMAGEM - ÁREA APOIO
ESPECIALIZADO: Realizar atividades de nível intermediário a fim
de contribuir para promoção e preservação da saúde de magistrados,
servidores, inativos e pensionistas e a de seus dependentes. Com-
preende a realização de curativos, inalações, administração de me-
dicamentos, remoção de pontos e outros procedimentos, segundo
prescrição médica. Envolve a preparação de pacientes para consulta,
verificação de sinais vitais, atualização de prontuários e cuidado com
a adequada utilização e conservação de materiais, equipamentos e
medicamentos da unidade. Inclui a colaboração em programas de
educação para saúde e o levantamento de dados para elaboração de
relatórios, dentre outras atividades de mesma natureza e grau de
complexidade.

TÉCNICO JUDICIÁRIO/INFORMÁTICA - ÁREA APOIO
ESPECIALIZADO: Realizar atividades de nível intermediário a fim
de garantir a adequada automatização de rotinas, por intermédio do
desenvolvimento, codificação, teste, implantação, documentação e
manutenção dos programas e sistemas, dentre outras atividades de
mesma natureza e grau de complexidade.

ANEXO IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA (PARA TODOS OS CAR-

GOS/ÁREAS/ESPECIALIDADES): Compreensão e interpretação de
textos de gêneros variados. Reconhecimento de tipos e gêneros tex-
tuais. Domínio da ortografia oficial. Domínio dos mecanismos de
coesão textual: emprego de elementos de referenciação, substituição e
repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação tex-
tual; emprego de tempos e modos verbais. Domínio dos mecanismos
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de coerência textual. Domínio da estrutura morfossintática da oração
e do período: emprego das classes de palavras; relações de coor-
denação entre orações e entre termos da oração; relações de su-
bordinação entre orações e entre termos da oração; emprego dos
sinais de pontuação; concordância verbal e nominal; regência verbal e
nominal; emprego do sinal indicativo de crase; colocação dos pro-
nomes átonos. Reescrita de frases e parágrafos do texto: significação
das palavras; substituição de palavras ou de trechos de texto; reor-
ganização da estrutura de orações e de períodos do texto; reescrita de
textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade. Correspondência
oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República):
aspectos gerais da redação oficial; finalidade dos expedientes oficiais;
adequação da linguagem ao tipo de documento; adequação do for-
mato do texto ao gênero. Semântica e estilística: figuras de lin-
guagem, sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação.

RACIOCÍNIO-LÓGICO MATEMÁTICO (para todos os car-
gos/áreas/especialidades, EXCETO Analista Judiciário/Enfermagem -
Área Apoio Especializado, Analista Judiciário/Enfermagem do Tra-

balho - Área Apoio Especializado, Analista Judiciário/Medicina Clí-
nica - Área Apoio Especializado, Analista Judiciário/Medicina do
Trabalho - Área Apoio Especializado, Analista Judiciário/Medicina
Psiquiatria - Área Apoio Especializado, Analista Judiciário/Odon-
tologia - Área Apoio Especializado, Analista Judiciário/Psicologia -
Área Apoio Especializado, Analista Judiciário/Serviço Social - Área
Apoio Especializado e Técnico Judiciário/Enfermagem - Área Apoio
Especializado): 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, ra-
ciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de con-
ceitos, discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico
que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a
conclusões determinadas.

NOÇÕES DE DIREITO
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO (para todos os

cargos/áreas/especialidades de nível superior e médio, EXCETO Ana-
lista Judiciário/Oficial de Justiça Avaliador Federal - Área Judiciária,
Analista Judiciário/Sem especialidade - Área Judiciária, Analista Ju-
diciário/Sem especialidade - Área Administrativa e Técnico Judi-
ciário/Sem Especialidade - Área Administrativa): Princípios básicos
da Administração Pública. Princípios da Supremacia do Interesse Pú-
blico e da Indisponibilidade. Ato administrativo: conceito, elementos,
atributos, classificação, espécies, revogação, anulação e convalidação.
Poderes e deveres dos administradores públicos: uso e abuso do
poder; poderes vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar e
regulamentar; poder de polícia; deveres dos administradores públicos.
Administração direta e indireta: conceito, característica. Agentes pú-
blicos: conceito, classificação. Servidores públicos: cargo, emprego e
função públicos. Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais:
Lei nº 8.112/1990. Direitos e vantagens. Direito de Petição. Deveres.
Proibições. Acumulação. Responsabilidades. Penalidades. Processo
administrativo disciplinar e sua revisão. Seguridade Social do Ser-
vidor: Benefícios. Regime de Previdência Complementar: Lei nº
12.618/2012. Improbidade Administrativa: Lei nº 8.429/1992. Pro-
cesso Administrativo: Lei n° 9.784/1999. Decreto nº 6.170/2007, Por-
taria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507/2011. Código de Con-
duta dos servidores da Justiça Federal - Resolução nº 147/2011, do
Conselho da Justiça Federal. Além dos conteúdos anteriores, adi-
cionalmente, apenas para Analista Judiciário/Arquitetura - Área
Apoio Especializado, Analista Judiciário/Engenharia Civil - Área
Apoio Especializado, Analista Judiciário/Engenharia Elétrica - Área
Apoio Especializado, Analista Judiciário/Engenharia Eletrônica -
Área Apoio Especializado, Analista Judiciário/Engenharia Mecânica -
Área Apoio Especializado, Analista Judiciário/Informática - Desen-

volvimento - Área Apoio Especializado, Analista Judiciário/Infor-
mática - Infraestrutura - Área Apoio Especializado, Técnico Judi-
ciário/Informática - Área Apoio Especializado e Técnico Judiciá-
rio/Telecomunicações e Eletricidade - Área Administrativa, a prova
poderá versar sobre os seguintes tópicos: Licitações e contratos ad-
ministrativos: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002. Decreto nº
7.892/2013 (sistema de registro de preços).

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL (para todos os
cargos/áreas/especialidades de nível superior e médio, EXCETO Ana-
lista Judiciário/Oficial de Justiça Avaliador Federal - Área Judiciária,
Analista Judiciário/Sem especialidade - Área Judiciária, Analista Ju-
diciário/Sem especialidade - Área Administrativa e Técnico Judi-
ciário/Sem Especialidade - Área Administrativa): Constituição: prin-
cípios fundamentais. Aplicabilidade das normas constitucionais: nor-
mas de eficácia plena, contida e limitada. Normas programáticas.
Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais e
coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos. Admi-
nistração Pública: disposições gerais, servidores públicos. Fiscaliza-
ção contábil, financeira e orçamentária. Poder Judiciário: disposições
gerais do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça,
dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais, Conselho
Nacional de Justiça, Conselho da Justiça Federal. Ordem social: Se-
guridade Social. Disposições gerais. Da Previdência Social. Além dos
conteúdos anteriores, adicionalmente, apenas para Analista Judiciá-
rio/Arquitetura - Área Apoio Especializado, Analista Judiciário/Con-
tadoria - Área Apoio Especializado, Analista Judiciário/Engenharia
Civil - Área Apoio Especializado, Analista Judiciário/Engenharia Elé-
trica - Área Apoio Especializado, Analista Judiciário/Engenharia Ele-
trônica - Área Apoio Especializado, Analista Judiciário/Engenharia
Mecânica - Área Apoio Especializado, Analista Judiciário/Informática
- Desenvolvimento - Área Apoio Especializado, Analista Judiciá-
rio/Informática - Infraestrutura - Área Apoio Especializado, Técnico
Judiciário/Informática - Área Apoio Especializado e Técnico Judi-
ciário/Telecomunicações e Eletricidade - Área Administrativa, a prova
poderá versar sobre os seguintes tópicos: Fiscalização contábil, fi-
nanceira e orçamentária.

NOÇÕES DE DIREITO PENAL (para todos os car-
gos/áreas/especialidades de nível superior e médio, EXCETO Analista
Judiciário/Oficial de Justiça Avaliador Federal - Área Judiciária, Ana-
lista Judiciário/Sem especialidade - Área Judiciária, Analista Judi-
ciário/Sem especialidade - Área Administrativa e Técnico Judiciá-
rio/Sem Especialidade - Área Administrativa): Dos crimes contra a
Administração Pública: Crimes praticados por funcionário público
contra a administração em geral, crimes praticados por particular
contra a administração em geral, crimes contra a administração da
justiça, crimes contra as finanças públicas. Legislação Especial: Cri-
mes resultantes de preconceitos de raça ou de cor (Lei nº 7.716/1989).
O direito de representação e o processo de responsabilidade admi-
nistrativa, civil e penal, nos casos de abuso de autoridade (Lei nº
4.898/1965).

Exclusivamente para Técnico Judiciário/Segurança e Trans-
porte - Área Administrativa, o conteúdo programático de Noções de
Direito Penal versará sobre os seguintes tópicos: Infração Penal: ele-
mentos, espécies. Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal.
Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade. Imputabilidade pe-
nal. Concurso de pessoas. Crimes contra a pessoa. Crimes contra o
patrimônio. Dos crimes contra a Administração Pública: Crimes pra-
ticados por funcionário público contra a administração em geral,
crimes praticados por particular contra a administração em geral,
crimes contra a administração da justiça, crimes contra a finanças
públicas. Legislação Especial: Crimes resultantes de preconceitos de
raça ou de cor (Lei nº 7.716/1989). O direito de representação e o
processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos
de abuso de autoridade (Lei nº 4.898/1965). Apresentação e uso de
documento de identificação pessoal (Lei nº 5.553/1968). Crimes de
Tortura (Lei nº 9.455/1997).

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL (apenas
para Técnico Judiciário/Segurança e Transporte - Área Administra-
tiva): Inquérito policial. Notitia criminis. Ação Penal: espécies. Ju-
risdição e competência. Prova. Prisão em flagrante. Prisão preventiva.
Prisão temporária (Lei nº 7.960/1989). Processos dos crimes de res-
ponsabilidade dos funcionários públicos.

NOÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDA-
DE (PARA TODOS OS CARGOS/ÁREAS/ESPECIALIDADES):
Conceito de Desenvolvimento Sustentável. Agenda Ambiental da Ad-
ministração Pública (A3P). Criação e competências das unidades ou
núcleos socioambientais nos órgãos e conselhos do Poder Judiciário e
implantação do respectivo Plano de Logística Sustentável: Resolução
nº 201/2015, do Conselho Nacional de Justiça. Critérios, práticas e
diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
nas contratações: Decreto nº 7.746/2012. Política Nacional sobre Mu-
danças do Clima: Lei nº 12.187/2009. Política Nacional de Resíduos
Sólidos: Lei nº 12.305/2010. Coleta Seletiva Solidária: Decreto nº
5.940/2006. Acessibilidade: Decreto nº 3.298/1999, Lei nº
10.048/2000, Lei nº 10.098/2000, Decreto nº 5.296/2004, Lei nº
13.146/2015, Resolução nº 230/2016, do Conselho Nacional de Jus-
tiça.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ANALISTA JUDICIÁRIO/ARQUITETURA - ÁREA

APOIO ESPECIALIZADO: Programas, metodologia e desenvolvi-
mento de projetos de arquitetura: pesquisa, elaboração de programas,
estudos preliminares, anteprojetos, projetos executivos e detalhamen-
tos. Gerenciamento de projetos: grupos de processos e áreas de co-
nhecimento. Topografia: interpretação dos levantamentos planialti-
métricos, locação e implantação de edificação. Projetos de instalações
prediais: instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas. Técnicas cons-
trutivas: materiais de construção, normas técnicas e execução de ser-
viços. Ergonomia, conforto ambiental e eficiência energética na Ar-
quitetura: conceitos, normas e legislação, variáveis (climáticas, hu-
manas e arquitetônicas), uso racional da energia, sustentabilidade nas
edificações. Acessibilidade ao meio físico e adequação das edifi-
cações e do mobiliário urbano à pessoa deficiente: normas técnicas e
legislação. Especificações, normas, orçamentos e licitações de obras:
materiais de acabamento, custos parciais e globais, planilhas, cro-
nogramas físico-financeiros, legislação. Execução de obras e perícias
técnicas: fiscalização e controle do desenvolvimento da obra, pa-
tologia das edificações, laudos técnicos. Computação gráfica aplicada
à Arquitetura: aplicação de programas para projeto de arquitetura.
Preservação do patrimônio histórico e cultural: técnicas usuais, le-
gislação brasileira e recomendações internacionais. Parcelamento do
Solo: loteamentos, desmembramento e desdobro; Índices; Taxas de
ocupação; coeficientes de aproveitamento. Legislação ambiental e
urbanística. Gestão urbana e instrumentos de gestão (planos diretores,
análises de impactos ambientais urbanos, licenciamento ambiental).
Concepção estrutural adequada ao projeto arquitetônico. Tecnologia
do concreto: dosagens e resistência; Corpos de provas e testes; pa-
redes e vedações; revestimentos; acabamentos e impermeabilizações.
Paisagismo. Decreto Federal nº 7.983/2013. Resolução nº 114/2010,
do Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 179/2011, do Con-
selho da Justiça Federal. Resolução nº 244/2013, do Conselho da
Justiça Federal. Acórdão 2.622/2013 do Plenário do TCU. Acórdão
1.977/2013 do Plenário do TCU. Código de Ética e Disciplina do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil.

ANALISTA JUDICIÁRIO/ARQUIVOLOGIA - ÁREA
APOIO ESPECIALIZADO: Arquivos: histórico, função e classifi-
cação. Teoria arquivística: princípios e conceitos básicos. Termino-
logia arquivística. Documentos: gênero, espécie, tipo. Documentos de
arquivos: características e especificidades. Ciclo vital dos documen-
tos. Gerenciamento da informação: seus objetivos e vantagens. Gestão
de documentos arquivísticos: produção, tramitação, uso e destinação.
Protocolo: recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição
de documentos). Sistema de classificação: Plano de Classificação e
Tabela de Temporalidade. Avaliação documental: seleção documental,
eliminação e recolhimento. Armazenamento: ordenação e busca. Ar-
quivo permanente: arranjo e descrição. Normalização da descrição
arquivística: ISAD (G), NOBRADE (Norma Brasileira de Descrição

Arquivística), ISAAR (CPF) e Instrumentos de pesquisa. As políticas
públicas dos arquivos permanentes: ações culturais, educativas e pre-
servação do patrimônio arquivístico. Conservação documental: pre-
servação, conservação e restauração. Tecnologia aplicada aos arqui-
vos: políticas, planejamento e técnicas; microfilmagem e digitali-
zação. Os arquivos no mundo digital: documentos eletrônicos. Gestão
de documentos digitais. Gestão eletrônica de documentos. Modelo de
Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão de Processos e
Documentos do Poder Judiciário (Moreq-Jus); Modelo de Requisitos
para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos
(e-ARQ Brasil). Certificação digital: conceito, definição, Infraestru-
tura de Chaves Públicas Brasileira (ICP/Brasil), assinatura digital,
criptografia simétrica e assimétrica. Legislação arquivística brasileira:
leis e fundamentos; Constituição Brasileira (artigos relativos ao di-
reito à informação, à gestão e à preservação do patrimônio cultural);
Legislação Arquivística Federal; Resoluções do Conselho Nacional de
Arquivos (CONARQ). Normas do Conselho Nacional de Justiça:
Recomendação nº 37 de 15/08/2011; Resolução nº 215 de 16/12/2015.
Normas do Conselho da Justiça Federal: Resolução nº 318 de
04/11/2014. Lei de Acesso à Informação: Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011 e regulamentações. Noções de paleografia e di-
plomática.

ANALISTA JUDICIÁRIO/BIBLIOTECONOMIA - ÁREA
APOIO ESPECIALIZADO: Gestão da informação e do conhecimen-
to: conceitos básicos. Ética profissional na Biblioteconomia e na
gestão da informação. Documentação: conceitos básicos e finalidades
da documentação geral e jurídica. Biblioteconomia e Ciência da In-
formação: conceitos básicos e finalidades. Organização e adminis-
tração de bibliotecas e demais unidades e redes de informação: prin-
cípios e funções administrativas em bibliotecas, estrutura organiza-
cional, as grandes áreas funcionais de unidades informacionais, mar-
keting, administração de recursos humanos, físicos, financeiros e ma-
teriais e avaliação de serviços. Biblioteca e Sistemas de Informação
Jurídicos. Catalogação: catalogação descritiva, entradas e cabeçalhos.
Catalogação de diferentes tipos de materiais, incluindo multimeios e
recursos eletrônicos. Código de Catalogação Anglo-Americano, 2. ed.
(AACR2). Noções básicas de Descrição de Recursos e Acesso (Re-
source Descriptionand Access - RDA). Noções básicas de Requisitos
Funcionais para Registros Bibliográficos (Functional Requirements
for Bibliographic Records - FRBR). Catálogo: tipos e funções. Clas-
sificação Decimal Universal (CDU): estrutura, princípios e índices
principais e emprego das tabelas auxiliares e especiais. Indexação:
conceito, definição, linguagens de indexação, descritores, processos
de indexação, tipos de indexação, critérios de avaliação de eficácia.
Políticas de desenvolvimento do acervo: conceitos, políticas de se-
leção e de aquisição, censura, direito autoral, intercâmbio entre bi-
bliotecas, desbastamento, avaliação de coleções. Recursos informa-
cionais: tipologia de fontes bibliográficas e de dados; fontes im-
pressas e eletrônicas na área jurídica: bases de dados, bibliografias e
catálogos brasileiros e internacionais, depósito legal e controle bi-
bliográfico, redes bibliográficas e de informação brasileiras e es-
trangeiras, catálogos coletivos. Normas técnicas da Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas (ABNT) para a área de informação e
documentação: elaboração de referências, apresentação de resumos -
tipos, funções e metodologias para elaboração - citação, apresentação
de livros, folhetos e periódicos, abreviação de títulos de periódicos e
publicações seriadas, sumário, preparação de índices de publicações,
preparação de guias de unidades informacionais. Estrutura e carac-
terísticas das publicações oficiais: Diário Oficial da União e Diário
Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região (Resolução nº
35/2009/TRF2, de 19/10/2009). Serviço de referência: atendimento ao
usuário, entrevista de referência, organização de serviços de noti-
ficação corrente (serviços de alerta), Disseminação Seletiva da In-
formação (DSI), estratégia de busca de informação. Noções de In-
formática para bibliotecas: dispositivos de memória, de entrada e
saída de dados. Automação: formato de intercâmbio (US MARC,
Dublin Core, Protocolo Z39.50), banco de dados, base de dados,
principais sistemas de informação automatizados nacionais e inter-
nacionais. Rede Virtual de Bibliotecas do Congresso Nacional (RV-
BI). LexML Brasil: rede de informação legislativa e jurídica. Dis-
seminação da informação nas redes sociais. Bibliotecas digitais: con-
ceitos e definições, requisitos para implementação de bibliotecas di-
gitais, softwares para construção de bibliotecas digitais, Protocolo
OAI-PMH: conceito e finalidade. Metadados. Preservação digital:
conceitos, estratégias de preservação e formatos. Editoração de pe-
riódicos eletrônicos: Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas
(SEER/IBICT). Consórcio BDJur (Resolução do Superior Tribunal de
Justiça - STJ - n. 14, de 3/8/2005). Ontologias. Taxonomia. Web
Semântica. Tesauro: princípios e métodos. Conservação, preservação
e restauro de documentos.

ANALISTA JUDICIÁRIO/CONTADORIA - ÁREA APOIO
ESPECIALIZADO: Contabilidade Geral: Princípios Fundamentais de
Contabilidade (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade -
Resolução CFC nº 750/1993, atualizada pela Resolução CFC nº
1282/2010). Patrimônio - componentes patrimoniais: ativo, passivo e
situação líquida (ou patrimônio líquido). Diferenciação entre capital e
patrimônio. Equação fundamental do patrimônio. Representação grá-
fica dos estados patrimoniais. Fatos contábeis e respectivas variações
patrimoniais. Conta: conceito. Débito, crédito e saldo. Controle de
estoques e do custo das vendas. Provisões em geral. Escrituração de
operações típicas. Livros de escrituração: obrigatoriedade, funções,
formas de escrituração. Erros de escrituração e suas correções. Ba-
lancete de verificação. Balanço patrimonial: obrigatoriedade e apre-
sentação. Conteúdo dos grupos e subgrupos. Classificação das contas.
Critérios de avaliação do ativo e do passivo. Levantamento do ba-
lanço de acordo com a Lei nº 6.404/1976 e alterações (Lei das
Sociedades por Ações). Análise das demonstrações contábeis: in-
dicadores de liquidez, rentabilidade e lucratividade; Análise vertical e
horizontal. Demonstração do resultado do exercício: estrutura, ca-
racterísticas e elaboração de acordo com a Lei nº 6.404/1976. Apu-
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ração da receita líquida. Apuração do lucro bruto e do lucro líquido.
Destinação do lucro: participações, imposto de renda e absorção de
prejuízos. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados: forma de
apresentação de acordo com a Lei nº 6.404/1976 e alterações. Trans-
ferência do lucro líquido para reservas. Demonstração dos fluxos de
caixa. Resolução CFC nº 1.374/2011: Características qualitativas da
informação contábil-financeira útil; Elementos das demonstrações
contábeis; Reconhecimento e mensuração dos elementos das demons-
trações contábeis. Notas explicativas. Contabilidade Pública: concei-
to, objeto e regime; Campo de aplicação; Legislação básica (Lei nº
4.320/1964 e Decreto nº 93.872/1986). Princípios de Contabilidade
sob a perspectiva do Setor Público (aprovados pelo Conselho Federal
de Contabilidade pela Resolução CFC nº 1.111/2007 e alterações).
NBC T 16 - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Por-
taria-Conjunta STN/MFSOF/MPOG nº 1/2011: Parte I - Procedimen-
tos Contábeis Orçamentários; Portaria STN/MF nº 406/2011: Parte II
- Procedimentos Contábeis Patrimoniais; Parte IV - Plano de Contas
Aplicado ao Setor Público; Parte V - Demonstrações Contábeis Apli-
cadas ao Setor Público. Tabela de eventos: conceito, estrutura e fun-
damentos lógicos. Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal - SIAFI: conceito, objetivos, principais documentos
contábeis; Segurança do SIAFI: Conformidade de gestão, confor-
midade contábil e conformidade de operadores. Balanços Financeiro,
Patrimonial, Orçamentário e Demonstração das Variações Patrimo-
niais, de acordo com a Lei nº 4.320/1964. Tomadas e prestação de
contas. Relatório de Gestão Fiscal. Licitações. Contratos e convênios.
Controle interno e externo. Patrimônio público. Inventário de material
de consumo e permanente. Depreciação. Administração de material
(Decreto Lei nº 99.658/90). Orçamento Público: conceitos e prin-
cípios. Orçamento-programa. Ciclo orçamentário: elaboração, apro-
vação, execução e avaliação. O orçamento na Constituição de 1988.
Processo de planejamento do orçamento: Plano Plurianual, Lei de
Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Dívida ativa.
Restos a pagar. Despesas de exercícios anteriores. Créditos adicionais.
Descentralização de créditos. Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal): definições, limites e controle das despesas
com pessoal; restos a pagar; Das Disponibilidades de Caixa; Da
Preservação do Patrimônio Público; Da Escrituração e Consolidação
das Contas; e Do Relatório de Gestão Fiscal. Da fiscalização contábil,
financeira e orçamentária - Constituição Federal. Conceito e fina-
lidade do controle da Administração Pública. Lei nº 8.666/1993 e
alterações. Auditoria: Normas de Auditoria Interna - Resolução CFC
nº 986/2003 (NBC TI 01 - Da auditoria interna). Auditoria no setor
público federal; finalidades e objetivos da auditoria governamental;
abrangência de atuação; formas e tipos; normas relativas à execução
dos trabalhos. Normas relativas à opinião do auditor; relatórios e
pareceres de auditoria; operacionalidade. Objetivos, técnicas e pro-
cedimentos de auditoria: planejamento dos trabalhos; programas de
auditoria; papéis de trabalho; testes de auditoria; amostragem es-
tatística em auditoria; eventos ou transações subsequentes; revisão
analítica; entrevista; conferência de cálculo; confirmação; interpre-
tação das informações; observações; procedimentos de auditoria em
áreas específicas das demonstrações contábeis. Tomada de contas:
Instrução Normativa TCU nº 63/2010; avaliação quantitativa e qua-
litativa de desempenho orçamentário. Noções básicas sobre sistemas
de controles internos administrativos. NBC TA 200 (Objetivos Gerais
do Auditor Independente). NBC TA 230 (Documentação de Audi-
toria). NBC TA 240 (Responsabilidade do Auditor em relação à
Fraude, no contexto das Demonstrações Contábeis). Contabilidade de
Custos: métodos, classificações, usos e aplicações. Matemática Fi-
nanceira: Juros simples e juros compostos. Equivalência. Métodos de
amortização e séries de Pagamentos. Tabela Price. Índices e números
índice. Código de Ética Profissional do Contador.

ANALISTA JUDICIÁRIO/ENFERMAGEM - ÁREA
APOIO ESPECIALIZADO: Fundamentos de enfermagem: processo
de enfermagem, procedimentos e práticas da enfermagem no aten-
dimento ao cliente/paciente, atuação da enfermagem no atendimento
das necessidades humanas básicas, fundamentação científica relacio-
nada às práticas da enfermagem. Administração de fármacos: prin-
cípio ativo, cálculo, diluições, efeitos colaterais e assistência de en-
fermagem. Prevenção e controle da infecção hospitalar. Programa
Nacional de Imunização: fundamentos imunológicos, aspectos téc-
nicos e administrativos da administração de vacinação, procedimentos
para administração de vacinas. Processo de comunicação e infor-
mação em saúde. Epidemiologia e enfermagem: estatísticas e en-
fermagem, políticas públicas em saúde e sua evolução histórica. Sis-
tema Único de Saúde (SUS): princípios, diretrizes, estrutura, orga-
nização, participação e controle social. Indicadores de saúde. Edu-
cação em saúde. Promoção da saúde e prevenção de agravos: ensino
ao paciente com vistas ao auto-cuidado. Políticas de saúde. Vigilância
sanitária e epidemiológica. Administração em enfermagem: plane-
jamento, organização dos serviços de enfermagem, estrutura e fun-
cionamento dos serviços de enfermagem, tomada de decisão na ad-
ministração da assistência e do serviço. Enfermagem e Recursos Hu-
manos: dimensionamento de pessoal de enfermagem, recrutamento,
seleção, treinamento, desenvolvimento e avaliação de desempenho e
supervisão de enfermagem. Administração de recursos materiais e
enfermagem. Normas, rotinas e manuais: elaboração e utilização na
enfermagem. Enfermagem na auditoria dos serviços e da assistência.
Normas do Ministério da Saúde para atuação. Ações e Programas do
SUS. Biossegurança. Medidas de higiene e de segurança nos serviços
de enfermagem e para o trabalhador. Plano de gerenciamento dos
resíduos de serviços de saúde (PGRSS). Participação do enfermeiro
na CIPA. Emergências clínico-cirúrgicas e a assistência de enfer-
magem. Primeiros socorros. Assistência integral por meio do trabalho
em equipes de enfermagem, multiprofissional e interdisciplinar. Pro-
gramas de controle do tabagismo, álcool e abuso de droga. Programa
de prevenção à DORT. Enfermagem na saúde mental: desenvolvi-
mento do psiquismo através das diversas fases do crescimento, cui-

dados de enfermagem a pacientes com transtornos mentais, atuação
do enfermeiro no trabalho em equipe na psiquiatria. Código de Ética
dos Profissionais de Enfermagem.

ANALISTA JUDICIÁRIO/ENFERMAGEM DO TRABA-
LHO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO: Fundamentos de Enfer-
magem: Técnicas básicas. Biossegurança. Assistência de enfermagem
na saúde da mulher, do adulto e do idoso. Assistência de enfermagem
em agravos clínicos e cirúrgicos. Assistência de enfermagem em
doenças transmissíveis. Notificação Compulsória de Doenças. Pro-
grama Nacional de Imunizações. Assistência de enfermagem em saú-
de mental e em drogadição: tabagismo, alcoolismo e outras depen-
dências químicas. Assistência de enfermagem em urgência e emer-
gência. Trabalho em equipe. Humanização na assistência. Processo de
Administração em Saúde: planejamento, supervisão, coordenação e
avaliação. Legislação em Saúde e Previdência Social. Política Na-
cional de Saúde do Trabalhador. Decreto 3.048/1999 da Previdência
Social: benefícios previdenciários, acidente do trabalho, CAT. Par-
ticipação do enfermeiro na CIPA. Enfermagem na assistência à saúde
do trabalhador: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
Higiene e Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, doenças
profissionais e do trabalho. Toxicologia Ambiental e Ocupacional.
Educação para a Saúde: campanhas de prevenção de acidentes do
trabalho. Psicopatologia do trabalho: organização do trabalho e so-
frimento psíquico no trabalho. Normas regulamentadoras (NR) apro-
vadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego: NR-04, NR-05, NR-
06, NR-07, NR-09, NR-17, NR-32 e NR-33. Sistematização da as-
sistência de enfermagem. Ergonomia Aplicada ao Trabalho. Meto-
dologia da Análise Ergonômica do Trabalho. Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem.

ANALISTA JUDICIÁRIO/ENGENHARIA CIVIL - ÁREA
APOIO ESPECIALIZADO: Locação de obra. Sondagens. Instalações
provisórias: Canteiro de obras, proteção e segurança, depósito e ar-
mazenamento de materiais, equipamentos e ferramentas. Fundações:
escoramentos, estruturas de concreto, formas, armação. Argamassas.
Instalações prediais. Alvenarias. Revestimentos. Esquadrias. Cober-
turas. Pisos. Pinturas (de revestimentos em argamassa, madeira, aço -
tratamento de superfície e pintura). Impermeabilização: Processos de

impermeabilização e adequação do processo a cada situação. Iso-
lamento térmico. Materiais de construção civil. Aglomerantes: gesso,
cal, cimento Portland. Agregados. Argamassa. Concreto: dosagem,
tecnologia do concreto. Aço. Madeira. Materiais cerâmicos. Vidros.
Tintas e vernizes. Recebimento e armazenamento de materiais. Me-
cânica dos solos: Origem, formação e propriedades dos solos, índices
físicos, pressões nos solos, prospecção geotécnica, permeabilidade
dos solos, percolação nos solos, compactação dos solos, compres-
sibilidade dos solos, adensamento nos solos, resistência ao cisalha-
mento dos solos, empuxos de terra, estruturas de arrimo, estabilidade
de taludes, fundações superficiais, fundações profundas. Resistência
dos materiais: deformações, teoria da elasticidade, análise de tensões,
flexão simples, flexão composta, torção, cisalhamento e flambagem.
Análise estrutural: esforço normal, esforço cortante, torção e mo-
mento fletor. Estudos das estruturas isostáticas: vigas simples, vigas
Gerber, quadros, arcos e treliças; deformações e deslocamentos em
estruturas isostáticas; linhas de influência em estruturas isostáticas;
esforços sob ação de carregamento; variação de temperatura e mo-
vimentos nos apoios. Dimensionamento do concreto armado. Estados
limites, aderência, ancoragem e emendas em barras de armação. Di-
mensionamento de vigas retangulares sob flexão. Dimensionamento
de vigas T. Cisalhamento. Dimensionamento de peças de concreto
armado submetidas a torção. Dimensionamento de pilares. Dimen-
sionamento de lajes. Detalhamento de armação em concreto armado.
Norma NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto - procedimentos.
Instalações prediais (Procedimentos e materiais): Instalações elétricas
(Baixa tensão); Instalações hidráulicas (Água fria, água quente); Ins-
talações de esgoto; Instalações de águas pluviais. Saneamento básico:
tratamento de água e esgoto. Hidráulica aplicada e hidrologia. Ins-
talações de prevenção e combate a incêndios: extintores, sistemas de
chuveiros automáticos, hidrantes e mangueiras, rotas de fuga, escadas
enclausuradas, portas corta-fogo, ante-câmaras, exaustão e ventilação,
sistemas de detecção e alarme de incêndio. NBR 9077. NBR 10897.
NBR 17240. Segurança do Trabalho: Equipamentos de segurança
individual e coletiva; Brigadas de incêndio; PCMAT (Programa de
Condições e Meio Ambiente no Trabalho). Normas Reguladoras do
Ministério do Trabalho. Orçamento e Planejamento de Obras: Prin-
cípios de planejamento e de orçamento público. Elaboração de or-
çamentos: Formação de preços; Custos diretos e indiretos; Fluxo-
grama do orçamento da obra; Levantamento e preparação da planilha
de serviços; Elaboração das composições analíticas de custo; Pesquisa
de mercado de preços básicos, mão de obra, materiais; Incidência dos
encargos sociais trabalhistas. Análise de propostas de serviços. Custo
horário de utilização de equipamentos e de transporte. Cálculo do
BDI - metodologia aplicada aos benefícios e despesas indiretas. Ela-
boração do cronograma físico-financeiro e rede PERT-CPM e dia-
gramas de recursos. Montagem final de orçamento de obra. SINAPI.
Gerenciamento e fiscalização de obras públicas. Avaliação de imóveis
urbanos: NBR 14653-2. Custo Unitário Básico: NBR 12721. Laudos
de avaliação. Responsabilidade Civil e Criminal em Obras de En-
genharia e Conhecimentos legais sobre o enquadramento dos res-
ponsáveis. Patologia das obras de engenharia civil: Estruturas de
concreto armado, alvenarias, revestimentos. Engenharia de avaliações:
legislação e normas, laudos de avaliação. Planejamento socioambien-
tal: A3P - Agenda Ambiental na Administração Pública (licitações
sustentáveis). Qualidade de obras e certificação de empresas. Apro-
veitamento de resíduos e Sustentabilidade na construção. Inovação
tecnológica e Racionalização da construção. Portaria n.º 134: Pro-
grama Brasileiro da Qualidade e Produtividade na Construção Ha-
bitacional - PBQP-H, Ministério do Planejamento e Orçamento, de
18/12/1998. Portaria MCid n.º 118, Sistema de Avaliação de Con-
formidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil -
SiAC, de 15/03/2005. Decreto Federal nº 7.983/2013. Resolução nº

114/2010, do Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 179/2011,
do Conselho da Justiça Federal. Resolução nº 244/2013, do Conselho
da Justiça Federal. Acórdão 2.622/2013 do Plenário do TCU. Acór-
dão 1.977/2013 do Plenário do TCU. Noções de AUTOCAD. Código
de Ética Profissional do Engenheiro.

ANALISTA JUDICIÁRIO/ENGENHARIA ELÉTRICA -
ÁREA APOIO ESPECIALIZADO: Circuitos Elétricos: Carga, cor-
rente, tensão, potência e energia, Lei de Ohm, Leis de Kirchhoff,
circuitos resistivos, análise nodal e de malhas, teoremas de Thévenin,
Norton e superposição, capacitores e indutores, circuitos transitórios
de primeira e segunda ordem, fasores e números complexos, circuitos
de corrente alternada em regime permanente senoidal, potência com-
plexa, ativa, reativa e aparente, correção do fator de potência, sis-
temas trifásicos equilibrados e desequilibrados, sistemas por unidade,
componentes simétricos, cálculo de faltas simétricas e assimétricas.
Instalações elétricas de baixa tensão: Projeto - previsão de carga de
iluminação e tomadas, divisão da instalação, cálculo de demanda,
critérios de dimensionamento de circuitos e linhas elétricas, ater-
ramento e equipotencialização, especificações técnicas e seleção de
materiais e componentes (interruptores, tomadas, plugues, disjuntores,
fusíveis, relés, contatores, telerruptores, dispositivos de proteção con-
tra choques, dispositivos de proteção contra surtos - DPS, condutores,
lâmpadas, luminárias, quadros e painéis, condutos, conexões e fi-
xações). Normas aplicáveis: NBR-5410:2004, NBR-13570:1996, NR-
10/2004, NBR ISO/CIE 8995-1:2013, RECON-BT. Máquinas elé-
tricas: motores e geradores de corrente contínua, geradores síncronos,
motores assíncronos. Princípios de funcionamento, características fun-
damentais, especificações técnicas, acionamentos elétricos e eletrô-
nicos de motores CC e CA, controle de velocidade por PWM, con-
trole escalar e vetorial. Projeto de circuitos de comando. Distúrbios
na qualidade da energia elétrica: transitórios, variações de tensão de
curta e longa duração, desequilíbrios, distorções da forma de onda
(harmônicos, inter-harmônicos, nível CC, notching, ruídos), flutua-
ções de tensão, variações de frequência. Subestações: classificação,
arranjos, afastamentos, equipamentos, especificações técnicas, dimen-
sionamento de transformadores, proteção, barramentos, condutores e
malha de aterramento, cálculo de curto, coordenogramas e ajuste de
relés. Normas aplicáveis: NBR 14039:2004, NBR 15751:2009, RE-
CON-MT. Sistema de proteção contra descargas atmosféricas: NBR
5419-1:2015 - Parâmetros das descargas atmosféricas raios, danos
causados por raios, zonas de proteção contra raios. NBR-5419-
2:2015: Gerenciamento do risco. NBR-5419-3:2015: Danos físicos a
estruturas e perigos à vida, subsistemas captor, descida e aterramento,
materiais e componentes do SPDA externo. NBR 5419-4:2015: Sis-
temas elétricos e eletrônicos internos na estrutura, medidas de pro-
teção contra surtos - MPS, coordenação de DPS, blindagens, ma-
nutenções e inspeções das MPS. Manutenção: Inspeções, medições,
conceitos de manutenção corretiva, preventiva e preditiva. Ensaios em
equipamentos elétricos: Termografia, medição de continuidade, me-
dição de resistência de isolamento, medição de resistência de contato,
medição de relação de transformação, ensaios em curto e em vazio,
ensaio de tensão aplicada. Normas aplicáveis: NFPA 70-B:2013, IE-
EE 3007.3:2012, NBR 15749:2009. Desenho Técnico: IEC 60417;
IEC 60617 Graphical symbols for diagrams. Decreto Federal nº
7.983/2013. Resolução nº 114/2010, do Conselho Nacional de Justiça.
Resolução nº 179/2011, do Conselho da Justiça Federal. Resolução nº
244/2013, do Conselho da Justiça Federal. Acórdão 2.622/2013 do
Plenário do TCU. Acórdão 1.977/2013 do Plenário do TCU. Co-
nhecimentos de AutoCAD. Código de Ética Profissional do Enge-
nheiro.

ANALISTA JUDICIÁRIO/ENGENHARIA ELETRÔNICA -
ÁREA APOIO ESPECIALIZADO: Instrumentos de Medidas Elé-

tricas. Dispositivos semicondutores. Circuitos integrados. Amplifica-
dores operacionais. Transistores de junção e efeito de campo. Am-
plificadores de um e de diversos estágios. Sistemas de numeração e
códigos binários; aritmética binária; Álgebra booleana. Portas lógicas.
Circuitos combinacionais. Arquitetura de computadores. Sistemas
operacionais. Redes e comunicação de dados. Estrutura e linguagens
de programação. Microcontroladores. Arquitetura de microprocessa-
dores. Endereçamento e conjunto de instruções. Memória e adap-
tadores de interface de entrada e saída. Projeto lógico e elétrico de
sistemas microprocessados. Filtros ativos. Fontes chaveadas. Ope-
ração e manutenção de sistemas supervisórios e painéis micropro-
cessados. Retificadores controlados. Inversores e ciclo conversores.
Telecomunicações: Sistema de radiocomunicação (VHF, UHF). Aná-
lise de sinais. Propagação de sinais. Modulação em amplitude e em
frequência, com portadora suprimida e por pulsos. Telefones e cir-
cuitos telefônicos. Noções de tráfego telefônico. Redes telefônicas.
Centrais automáticas. Sistemas de comunicações óticas: fibra ótica;
demoduladores, emissores de luz e detectores de luz. Manutenção de
sistema de relógios sincronizados. Operação e manutenção de circuito
fechado de TV. Manutenção de microcomputadores e acessórios.
Controladores programáveis-PLC. Fontes de alimentação chaveadas.
Manutenção de sistemas de reprodução de som e vídeo. Instrumen-
tação: Transdutores. Transmissão de sinais. Interface. Instrumentos
indicadores. Projeto e manutenção de sistemas de alarme e detecção
de incêndio, sistemas de cabeamento estruturado. Sistema NO
BREAK. Planejamento e controle de materiais técnicos de consumo.
Planejamento e controle da manutenção (planejamento anual de ati-
vidades de manutenção; sistemas de Ordens de Serviços, históricos de
intervenção em sistemas e equipamentos, custos aplicados à ma-
nutenção). Programação e execução de serviços de manutenção. De-
creto Federal nº 7.983/2013. Resolução nº 114/2010, do Conselho
Nacional de Justiça. Resolução nº 179/2011, do Conselho da Justiça
Federal. Resolução nº 244/2013, do Conselho da Justiça Federal.
Acórdão 2.622/2013 do Plenário do TCU. Acórdão 1.977/2013 do
Plenário do TCU. Código de Ética Profissional do Engenheiro.
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ANALISTA JUDICIÁRIO/ENGENHARIA MECÂNICA -
ÁREA APOIO ESPECIALIZADO: Metrologia. Máquinas térmicas.
Materiais de construção mecânica. Resistência dos materiais. Me-
cânica aplicada a máquinas. Elementos de máquina. Termodinâmica.
Mecânica dos fluidos. Princípios de Transferência de Calor: con-
dução, convecção, radiação. Sistemas de transportes vertical (ele-
vadores, monta-cargas, escadas rolantes e plataformas para acessi-
bilidade). Sistemas de Ar condicionado, ventilação e exaustão me-
cânica. Cálculo de Carga Térmica. Ar condicionado central (água
gelada, VRF, self-contained - projeto e manutenção) e local. Termo
acumulação por gelo. Instalações hidráulicas: projeto de tubulação e
seleção de bombas. Manutenção: conceitos básicos, estratégias de
uso, planejamento e controle. Leitura e interpretação de desenhos
técnicos. Noções de desenho auxiliado por computador. Programação,
controle e acompanhamento de obras: Orçamento e composição de
custos e BDI (Bonificação de Despesas Indiretas), levantamento de
quantitativos, planejamento e controle físico-financeiro. Acompanha-
mento, fiscalização e aplicação de recursos (vistorias, controle de
materiais e medições). Planejamento socioambiental: A3P - agenda
ambiental na administração pública (licitações sustentáveis). Decreto
Federal nº 7.983/2013. Resolução nº 114/2010, do Conselho Nacional
de Justiça. Resolução nº 179/2011, do Conselho da Justiça Federal.
Resolução nº 244/2013, do Conselho da Justiça Federal. Acórdão
2.622/2013 do Plenário do TCU. Acórdão 1.977/2013 do Plenário do
TCU. Código de Ética Profissional do Engenheiro.

ANALISTA JUDICIÁRIO/ESTATÍSTICA - ÁREA APOIO
ESPECIALIZADO: Estatística descritiva e exploratória. Variáveis
aleatórias discretas e contínuas. Distribuição de frequências. Função
de distribuição empírica. Histogramas, diagramas de ramos e folhas,
desenho esquemático e ogivas. Atipicidades e assimetria em conjunto
de dados. Medidas de posição (média, moda, mediana e quantis em
geral) e medidas de dispersão. Propriedades da média e da variância.
Teorema de Tchebyshev. Teoria das Probabilidades. Distribuições de
probabilidade, probabilidade condicional, eventos dependentes e in-
dependentes. Variáveis aleatórias discretas e contínuas, função den-
sidade de probabilidade, função de distribuição de probabilidades,
função geratriz de momentos, esperança matemática e esperança ma-
temática condicional. Distribuições de probabilidade clássicas, Qui-
quadrado, Bernoulli, Binomial, Poisson, Hipergeométrica, Geométri-
ca, Binomial negativa, Uniforme, Uniforme discreta, Gama, Normal,
Student e F. Variáveis aleatórias multidimensionais. Distribuição con-
junta do tipo discreto e contínuo. Álgebra de vetores aleatórios. Va-
riáveis aleatórias dependentes e independentes. A distribuição normal
multivariada. Inferência Estatística. Modelos estatísticos. Amostragem
aleatória. Estimação por ponto e por intervalo. Propriedades esta-
tísticas de estimadores. Viés, consistência e eficiência. Teoria As-
sintótica. Lei dos grandes Números e o Teorema Central do Limite.
Métodos de estimação: método de momentos, máxima verossimi-
lhança, bayesiano, jacknife, bootstrap e robusto (tipo M). Teste de
hipóteses estatísticas. Abordagem clássica e bayesiana para o pro-
blema de teste de hipóteses. Teoria de Neyman-Pearson. Inferência
estatística clássica no contexto de amostragem aleatória da distri-
buição normal. Métodos não paramétricos: testes do sinal, da me-
diana, intervalo de confiança para a mediana, testes de postos de
Wilcoxon, teste de Kruskal-Wallis e testes de postos em geral. O Qui-
quadrado em tabelas de contingência. Testes de homogeneidade e
independência. Amostragem de populações finitas. Amostragem pro-
babilística e planejamento amostral. Amostragem aleatória simples.
Amostragem aleatória estratificada. Amostragem de conglomeradas
multietápica no contexto de amostragem aleatória simples e estra-
tificada. Amostragem sistemática. Regressão Linear e Não-Linear.
Inferência estatística para modelos de regressão com erros normais.
Diagnóstico. Medidas corretivas. Mínimos quadrados generalizados.
Regressão com variáveis indicadoras. Análise de variância e de co-
variância. Análise de Séries Temporais. Análise clássica das Séries
Temporais: séries estacionárias, modelos ARMA, ARIMA e SARI-
MA. Espectro: Identificação, estimação, diagnóstico e previsão. Re-
gressão com erros em série de tempo. Intervenção e função de trans-
ferência. Análise Multivariada. Análise de correspondência. Análise
fatorial e de componentes principais. Análise de correlação canônica.
Análise de conglomerados. Análise discriminante. Escalagem mul-
tidimensional. Código de Ética Profissional do Estatístico.

ANALISTA JUDICIÁRIO/INFORMÁTICA - DESENVOL-
VIMENTO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO: Desenvolvimento.
Lógica de Programação: Lógica de Programação estruturada e orien-
tada a objeto. Engenharia de Software: Padrões de Projetos de Sis-
temas de Informação. Análise e Projeto orientado a objetos com UML
2.5: notações, diagramas, metodologia para utilização e ferramentas.
Metodologias Ágeis de Desenvolvimento de Sistemas: Scrum, XP,
DAS, DSDM, FDD, Processo Unificado Ágil e Modelagem Ágil.
Conhecimento em RUP, CMMI, MPS.BR e PMI. Orientação a Ob-
jetos: abstração de dados, definição de classes, métodos e tributos,
herança, polimorfismo, encapsulamento, reutilização de componentes.
Tratamento de exceções e controle de erros. Linguagens de Pro-
gramação: Linguagem de programação: Java e Microsoft .NET .Sis-
tema Operacional: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows
10; Linux Debian, Ubuntu, Red HAt, CentOS, Suse. Desenvolvi-
mento com a tecnologia Java: J2EE. Persistência de dados com
JDBC, Hibernate e JPA; J2EE: Java Servlets, EJB, JavaBean, , JDBC,
JSF e JSP, Spring e MVC. Padrões de Projetos J2EE. IDEs: Eclipse,
NetBeans e Visual Studio. Aplicação e utilização de servidores web.
Desenvolvimento com a tecnologia. NET: Visão Geral, estrutura de
páginas e controles ASP.NET, gerenciamento de estado, configuração
de aplicação. Plataformas e servidores: Eclipse, JBoss, SQL Deve-
loper, Apache , Tomcat, Visual Studio e IIS. Web Services: conceitos
básicos, REST, SOAP, UDDI e WSDL. Frontend Web: JavaScript,
JSON, XML, JQuery, AngularJS, HTML5, CSS3, WebSocket, Single
Page Application (SPA). Desenvolvimento Web: Java e PHP. En-
genharia de Requisitos: técnicas de levantamento de requisitos; Casos
de uso; Gerência de requisitos; Verificação e validação de requisitos;

Requisitos funcionais e não funcionais. Testes: test-driven develop-
ment (TDD), refatoração, tipos e estratégias de testes. Mensuração de
sistemas em Pontos de Função segundo o Manual de Práticas de
Contagem (CPM versão 4.3 do IFPUG). Bancos de dados. Fun-
damentos de Modelos de Dados Relacionais: Conceitos, Relações,
Domínios, Atributos, Tuplas, Constraints e seus tipos, Integridade,
Integridade Referencial e Chaves Estrangeiras; Modelagem de dados
e Projeto de Bancos de Dados: Modelo Entidade-Relacionamento
(MER). Modelo Conceitual, Lógico e Físico, Diagramas, Dependên-
cia Funcional, Normalização, Formas Normais. Desnormalização.
Structured Query Language (SQL): linguagens de definição (DDL),
manipulação (DML), controle (DCL) e transação (DTL) de dados em
SGBDs relacionais. Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados:
Conceitos, Arquiteturas e Fundamentos de Administração de Bancos
de dados Oracle, MySQL, SQL Server; Objetos de Bancos de Dados:
tabelas, triggers, índices, views, constraints, sequences, procedures,
packages, functions, synonyms, types e Jobs. Processamento de Tran-
sações, Controle de Concorrência e Recuperação: Teoria, Conceitos e
Técnicas. ExtensibleMarkupLanguage (XML): Modelos de dados se-
miestruturados, Documentos XML, DTD, XML Schema, DOM,
SAX, XPath, XQuery, Documentos XML em Bancos de Dados Re-
lacionais. Programação PL/SQL: Conceitos, comandos, segurança e
otimização. Banco de Dados Orientado a Objetos: Conceitos, apli-
cações, características, Álgebra Relacional. Soluções de suporte à
decisão: Modelagem de dados dimensional, Datawarehouse, OLAP,
ETL, DataMining, BI - Business Inteligence (BIFoundation, BI-
APPS). Planejamento e Governança de TI. COBIT 5: conceitos bá-
sicos, estrutura e objetivos, requisitos da informação, recursos de
tecnologia da informação, domínios, processos e objetivos de con-
trole. ITIL V3: conceitos básicos, estrutura e objetivos. Processos e
funções de estratégia, desenho, transição, operação e melhoria con-
tínua de serviços. PMBOK 5: conceitos básicos, estrutura e objetivos..
Projetos e a organização. Ciclo de vida de projeto e de produto.
Processos, grupos de processos e áreas de conhecimento. O ciclo
PDCA. Análise SWOT. Matriz GUT. Contratação de bens e serviços
de TI: aspectos específicos da contratação de bens e serviços de TI.
Elaboração de projetos básicos para contratação de bens e serviços de
TI. Acompanhamento de contratos de TI. Instrução Normativa nº
2/2008/SLTI/MPOG. Instrução Normativa nº 4/2014/SLTI/MPOG.
Resoluções nº 182/2013 e nº 279/2013, ambas do Conselho Nacional
de Justiça. Segurança de TI: Criptografia simétrica e assimétrica;
Certificação digital, assinatura digital e infraestrutura de chaves pú-
blicas, ICP-Brasil. Ameaças, tipos de ataque e vulnerabilidade e for-
mas de proteção. Classificação da informação, segurança física e
segurança lógica. Definição, implantação e gestão de políticas de
segurança e auditoria. Vírus de computador, antivírus, cavalo de troia.
Spoofing, Phishing e negação de serviço. Conceitos de cópias de
segurança e recuperação de dados: tipos, meios de armazenamento.
Plano de Continuidade de negócio. Segurança de Perímetro: Firewall,
Proxy, Filtro de conteúdo WEB, IDS/IPS. Vulnerabilidades do
TCP/IP: DoS/DDoS, ARP Spoofing, IP Spoofing, Flooding. Har-
dening. Vulnerabilidades de aplicações Web: Injeção, Quebra de au-
tenticação e gerenciamento de sessão; XSS. Referência Insegura e
Direta a Objetos. Configuração Incorreta de Segurança. Exposição de
Dados Sensíveis. Falta de Função para Controle do Nível de Acesso;
CSRF. Utilização de Componentes Vulneráveis conhecidos. Redire-
cionamentos e Encaminhamentos Inválidos. Segurança na Internet:
conceitos básicos de VPN e uso de SSL. IPSec. Normativos as-
sociados: NBR ISO/IEC n° 27001:2013 - Sistemas de gestão da
segurança da informação - Requisitos; NBR ISO/IEC n° 27002:2013
- Código de prática para controles de segurança da informação: NBR
ISO/IEC n° 22301:2013 - Sistema de gestão de continuidade de
negócios - Requisitos; NBR ISO/IEC n° 27005:2011 - Gestão de
riscos de segurança da informação; NBR ISO/IEC n° 31000:2009 -
Gestão de riscos - Princípios e diretrizes.

ANALISTA JUDICIÁRIO/INFORMÁTICA - INFRAES-
TRUTURA - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO: Rede. Protocolos de
Comunicação de Redes: Conceito de rede. Tipos e meios de trans-
missão. Topologias de redes de computadores. Arquitetura de rede.
Elementos de interconexão de redes de computadores (hubs, bridges,
switches, roteadores, gateways). Noções de Sniffing. Serviços de
mensagem eletrônica e ferramentas de colaboração. Arquitetura e
protocolos de redes de comunicação: modelo de referência OSI e
arquitetura TCP/IP. Acesso remoto e Rede Wireless. Gerenciamento e
configuração de Equipamentos de redes (roteadores, switches, fi-
rewalls). Sistemas de cabeamento estruturado. Controle de inventário
de redes. Transmissão de dados, áudio/voz e imagem. Telecomu-
nicações: telefonia, voz sobre IP, Telefonia IP, SIP, RTP/RTCP. Vídeo
on demand e streaming de Vídeo. Qualidade de Serviço (QoS). Téc-
nicas para Otimização e Controle de Banda. Conceitos de roteamento.
Protocolos de roteamento. Protocolos de redundância para tolerância
a falhas de default Gateway. Pilha de Protocolos TCP/IP. Endere-
çamento IP, sub-rede, VLSM, sumarização de rotas, MPLS. Tec-
nologias de Switching: STP, RSTP, VLAN, 802.1q, 802.1x, DHCP,
DNS, redes sem fio, NAT/PAT. Servidores. Sistemas operacionais:
conceituação, gerenciamento de processadores, gerenciamento de me-
mória, gerenciamento de entrada/saída, sistemas de arquivos. Mi-
crosoft Windows Server 2008/2012 (todas as versões): Active Di-
rectory, DNS, DHCP, IIS. Linux: Administração de contas, sistemas
de arquivos, instalação e gerenciamento de pacotes. Comandos (Ma-
nipulação de arquivos, diretórios, etc.) Permissões. Diretórios. Im-
pressão. Gerenciamento de rede com SAMBA. Virtualização e Clus-
terização de servidores. Balanceamento de carga e alta disponibi-
lidade. Soluções de Armazenamento SAN, NAS e DAS. Bancos de
dados. Fundamentos de Modelos de Dados Relacionais: Conceitos,
Relações, Domínios, Atributos, Tuplas, Constraints e seus tipos, In-
tegridade, Integridade Referencial e Chaves Estrangeiras. Modelagem
de dados e Projeto de Bancos de Dados: Modelo Entidade-Rela-
cionamento (MER); Modelo Conceitual, Lógico e Físico, Diagramas,
Dependência Funcional, Normalização, Formas Normais, Desnorma-

lização; Structured Query Language (SQL): linguagens de definição
(DDL), manipulação (DML), controle (DCL) e transação (DTL) de
dados em SGBDs relacionais. Sistemas Gerenciadores de Bancos de
Dados: Conceitos, Arquiteturas e Fundamentos de Administração de
Bancos de dados Oracle, MySQL, SQL Server; Objetos de Bancos de
Dados: tabelas, triggers, índices, views, constraints, sequences, pro-
cedures, packages, functions, synonyms, types e Jobs. Processamento
de Transações, Controle de Concorrência e Recuperação: Teoria, Con-
ceitos e Técnicas; ExtensibleMarkupLanguage (XML): Modelos de
dados semiestruturados, Documentos XML, DTD, XML Schema,
DOM, SAX, XPath, XQuery, Documentos XML em Bancos de Da-
dos Relacionais. Programação PL/SQL: Conceitos, comandos, segu-
rança e otimização. Banco de Dados Orientado a Objetos: Conceitos,
aplicações, características, Álgebra Relacional . Soluções de suporte à
decisão: Modelagem de dados dimensional, Datawarehouse, OLAP,
ETL, DataMining, BI - Business Inteligence (BIFoundation, BI-
APPS). Planejamento e Governança de TI. COBIT 5: conceitos bá-
sicos, estrutura e objetivos, requisitos da informação, recursos de
tecnologia da informação, domínios, processos e objetivos de con-
trole. ITIL V3: conceitos básicos, estrutura e objetivos. Processos e
funções de estratégia, desenho, transição, operação e melhoria con-
tínua de serviços. PMBOK 5: conceitos básicos, estrutura e objetivos.
Projetos e a organização. Ciclo de vida de projeto e de produto.
Processos, grupos de processo e áreas de conhecimento. O ciclo
PDCA. Análise SWOT. Matriz GUT. Contratação de bens e serviços
de TI: aspectos específicos da contratação de bens e serviços de TI.
Elaboração de projetos básicos para contratação de bens e serviços de
TI. Acompanhamento de contratos de TI. Instrução Normativa nº
2/2008/SLTI/MPOG. Instrução Normativa nº 4/2014/SLTI/MPOG.
Resolução nº 182/2013 do Conselho Nacional de Justiça. Resolução
nº 279/2013 do Conselho da Justiça Federal. Segurança de TI: Crip-
tografia simétrica e assimétrica. Certificação digital, assinatura digital
e infraestrutura de chaves públicas - ICP-Brasil. Ameaças, tipos de
ataque e vulnerabilidade e formas de proteção. Classificação da in-
formação, segurança física e segurança lógica. Definição, implantação
e gestão de políticas de segurança e auditoria. Vírus de computador,
antivírus, cavalo de troia. Spoofing, Phishing.. Conceitos de cópias de
segurança e recuperação de dados: tipos, meios de armazenamento.
Plano de Continuidade de negócio. Segurança de Perímetro: Firewall,
Proxy, Filtro de conteúdo WEB, IDS/IPS. Vulnerabilidades do
TCP/IP: DoS/DDoS, ARP Spoofing, IP Spoofing, Flooding. Har-
dening. Vulnerabilidades de aplicações Web: injeção, quebra de au-
tenticação e gerenciamento de sessão. XSS. Referência Insegura e
Direta a Objetos. Configuração Incorreta de Segurança. Exposição de
Dados Sensíveis. Falta de Função para Controle do Nível de Acesso.
CSRF. Utilização de Componentes Vulneráveis conhecidos. Redire-
cionamentos e Encaminhamentos Inválidos. Segurança na Internet:
conceitos básicos de VPN e uso de SSL. IPSec. Normativos as-
sociados: NBR ISO/IEC n° 27001:2013 - Sistemas de gestão da
segurança da informação - Requisitos; NBR ISO/IEC n° 27002:2013
- Código de prática para controles de segurança da informação; NBR
ISO/IEC n° 22301:2013 - Sistema de gestão de continuidade de
negócios - Requisitos; NBR ISO/IEC n° 27005:2011 - Gestão de
riscos de segurança da informação; NBR ISO/IEC n° 31000:2009 -
Gestão de riscos - Princípios e diretrizes.

ANALISTA JUDICIÁRIO/MEDICINA CLÍNICA - ÁREA
APOIO ESPECIALIZADO: Epidemiologia, fisiopatologia, diagnós-
tico, manifestações clínicas, tratamento e prevenção dos seguintes
grupos de patologias: acidentes e doenças relacionadas ao trabalho;
Cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana,
arritmias cardíacas, doença reumática, aneurisma de aorta, insufi-
ciência arterial e venosa periféricas, tromboses venosas, hipertensão
arterial sistêmica, choque, ressuscitação cardiopulmonar; Dermato-
lógicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, dermatites, onicomi-
coses, celulite, erisipela, úlceras de decúbito, tumores de pele e sub-
cutâneo; Gastrointestinais: doença do refluxo gastresofágico, dispep-
sia funcional, úlcera péptica, colelitíase, diarréia aguda e crônica,
parasitoses intestinais, síndrome do intestino irritável, doenças in-
testinais inflamatórias, doença diverticular do cólon, pancreatites, he-
patites virais, doença hepática alcoólica, cirrose hepática, abdome
agudo, neoplasias do tubo digestivo alto e intestino; Genitourinárias:
insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrite, síndrome ne-
frótica, distúrbios hidroeletrolíticos e ácido/básicos, nefrolitíase, in-
fecção urinária, câncer de próstata e rins; Ginecológicas e obstétricas:
doenças inflamatórias pélvicas, endometriose, miomas, patologias do
ovário, trompas, colo uterino e vagina, câncer de mama, ovário e colo
uterino, intercorrências do ciclo gravídico; Hematológicas: anemias,
distúrbios de coagulação, leucemias, linfomas, leucopenias, plaque-
topenias, noções de oncohematologia; Imunológicas: doença do soro,
edema angioneurótico, urticárias, anafilaxia; Infectocontagiosas: vi-
roses respiratórias, tuberculose, sarampo, varicela, rubéola, toxoplas-
mose, poliomielite, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doen-
ça de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária,
estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, vacinação pa-
ra adultos; Metabólicas e Endócrinas: Diabetes mellitus, patologias da
tireóide, doenças da hipófise e da adrenal, dislipidemia, distúrbios
metabólicos e nutricionais, incluindo obesidade; Neurológicas: ce-
faléias, enxaqueca, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites,
síndromes vertiginosas, neuropatias periféricas, encefalopatias, doen-
ça de Parkinson, demências; Oftalmológicas: conjuntivites, catarata,
glaucoma, cegueira, traumatismos oculares; Ortopédicas: cervicalgia,
condropatia, lombalgias, tendinopatias, radiculopatia, síndrome do tú-
nel do carpo, traumatismos, fraturas; Otorrinolaringológicas: otites
agudas e crônicas, perfuração de membrana timpânica; síndromes
vertiginosas; Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, trans-
tornos depressivos e bipolares, ansiosos e delirantes, distúrbios de
personalidade, síndrome do pânico, esquizofrenia, psicoses; Respi-
ratórias: insuficiência respiratória aguda, asma, doença pulmonar obs-
trutiva crônica, tromboembolismo pulmonar, pneumonia, câncer de
pulmão, patologias relacionadas ao tabagismo, doenças de vias aéreas
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superiores; Reumatológicas: osteoartrose, artrite reumatóide e infec-
ciosa, gota, fibromialgia, lúpus eritematoso sistêmico e outras co-
lagenoses; Oncologia: noções básicas. Previdência Social: Funcio-
namento, legislação e conduta médico-pericial. Perícia médica: in-
capacidade total e parcial, incapacidade temporária e definitiva, ca-
pacidade laborativa residual. Documentos médicos: atestados, noti-
ficações, laudos e pareceres, de acordo com a legislação vigente.
Assistência ambulatorial: atuação do médico do trabalho em unidade
de ambulatório. Conhecimentos relativos às diretrizes para Atenção a
Portadores de Necessidades Especiais: enquadramento para concurso
público, acompanhamento clínico e multidisciplinar, de acordo com a
Lei nº 7.583/1989, Decretos nº 3.298/2004 e nº 8.368/2014 e Súmula
377 do Superior Tribunal de Justiça. Código de Ética Médica.

ANALISTA JUDICIÁRIO/MEDICINA DO TRABALHO -
ÁREA APOIO ESPECIALIZADO: Bioestatística. Epidemiologia.
Doenças infecciosas. Sistema imunitário e suas doenças. Sistema res-
piratório e suas doenças. Sistema cardiovascular e suas doenças. Sis-
tema geniturinário e suas doenças. Sistema digestivo e suas doenças.
Sistema endócrino e suas doenças. Sistema locomotor e suas doenças.
Sistema neurológico e suas doenças. Órgãos dos sentidos e suas
doenças. Psiquismo e suas doenças. Metabolismo e suas doenças.
Distúrbios nutricionais. Dermatologia. Hematologia. Genética e no-
ções de doenças hereditárias. Saúde do trabalhador: Estatística e epi-
demiologia em medicina do trabalho. Conceitos em saúde ocupa-
cional. Fisiologia do trabalho e patologia ocupacional: doenças in-
fecciosas; sistema imunitário e suas doenças; sistema respiratório e
suas doenças; sistema cardiovascular e suas doenças; sistema ge-
niturinário e suas doença; sistema digestivo e suas doenças; sistema
endócrino e suas doenças; sistema locomotor e suas doenças; sistema
neurológico e suas doenças; órgãos dos sentidos e suas doenças;
psiquismo e suas doenças; estresse relacionado ao trabalho; uso de
álcool e outras drogas; intoxicações exógenas agudas; metabolismo e
suas doenças; distúrbios nutricionais; dermatologia; hematologia; ge-
nética e noções de doenças hereditárias. Doenças relacionadas ao
trabalho e acidentes de trabalho: definições e prevenção. Agentes
físicos e riscos à saúde. Agentes químicos e riscos à saúde, incluindo
noções de toxicologia. Agentes biológicos e riscos à saúde. Ergo-
nomia e melhoria das condições de trabalho: conceitos e princípios da
ergonomia. Carga de trabalho. Organização do trabalho. Trabalho sob
pressão temporal. Novas tecnologias, automação e riscos à saúde.
Trabalho noturno e em turnos: riscos à saúde e noções de crono-
biologia. Trabalho da mulher, do idoso e do deficiente. Trabalho em
ambiente hiperbárico. Serviço de medicina e segurança do trabalho
em empresas: composição, funcionamento e atribuições do Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Tra-
balho (SESMT). PPRA, PCMSO, exames admissionais, demissionais
e periódicos. Avaliação do trabalho e do ambiente do trabalho: ins-
peção de rotina e controle dos riscos. Acompanhamento médico de
portadores de doenças crônicas em medicina do trabalho. Imuni-
zações de interesse profissional. Legislação relacionada à saúde e à
segurança do trabalho, incluindo legislação acidentária e normas in-
ternacionais da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Pre-
vidência Social: funcionamento, legislação e conduta médico-pericial.
Perícia médica: incapacidade total e parcial, incapacidade temporária
e definitiva, capacidade laborativa residual. Documentos médicos:
atestados, notificações, laudos e pareceres, de acordo com a legis-
lação vigente. Assistência ambulatorial: atuação do médico do tra-
balho em unidade de ambulatório. Conhecimentos relativos às di-
retrizes para Atenção a Portadores de Necessidades Especiais: en-
quadramento para concurso público, acompanhamento clínico e mul-
tidisciplinar, de acordo com a Lei nº 7.583/1989, Decretos nº
3.298/2004 e nº 8.368/2014 e Súmula 377 do Superior Tribunal de
Justiça. Código de Ética Médica.

ANALISTA JUDICIÁRIO/MEDICINA PSIQUIATRIA -
ÁREA APOIO ESPECIALIZADO: Psiquiatria Clínica: Classificação
Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde (CID-10)
e DSM-5. Diagnóstico sindrômico e diagnóstico nosológico em psi-
quiatria. Psicofarmacologia: indicações, posologias, efeitos adversos,
intoxicação, interações. Exame psiquiátrico e exames complementares
em psiquiatria. Psicopatologia: teoria e clínica. Emergências psiquiá-
tricas, demência, transtornos amnésticos e outros transtornos cog-
nitivos, transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas,
dependência química, assédio moral e organizacional e suas con-
sequências psicopatológicas, esquizofrenia e outros transtornos psi-
cóticos - esquizoafetivo, esquizofreniforme, psicótico breve, delirante
persistente, delirante induzido -, transtornos do humor, transtorno
obsessivo-compulsivo, transtornos de hábitos e impulsos, transtornos
fobicoansiosos - fobia específica, social e agorafobia, transtorno de
pânico, transtorno de ansiedade generalizada, transtornos de adap-
tação e transtorno de estresse pós-traumático -, transtornos soma-
toformes, transtornos do sono, transtornos dissociativos, transtornos
da personalidade, transtornos factícios, simulação, não adesão ao tra-
tamento. Delirium, transtornos psiquiátricos relacionados ao enve-
lhecimento, abuso físico e sexual no adulto, síndromes psiquiátricas
do puerpério, transtornos alimentares, transtornos da identidade e da
preferência sexual, eletroconvulsoterapia, psiquiatria infantil, medi-
cina preventiva e saúde ocupacional com foco em saúde mental,
psicodinâmica. Interconsulta psiquiátrica, análise do resultado de neu-
roimagem em psiquiatria. Perícia médica e psiquiatria forense: Res-
ponsabilidade penal e capacidade civil. Alienação mental: definições,
condições médicas correlacionadas e legislação associada. Incapa-
cidade total e parcial, incapacidade temporária e definitiva, capa-
cidade laborativa residual. Documentos médicos: atestados, notifi-
cações, laudos e pareceres, de acordo com a legislação vigente. Co-
nhecimentos relativos às diretrizes para Atenção a Portadores de Ne-
cessidades Especiais: enquadramento para concurso público, acom-
panhamento clínico e multidisciplinar, de acordo com a Lei nº
7.583/1989, Decretos nº 3.298/2004 e nº 8.368/2014 e Súmula 377 do
Superior Tribunal de Justiça. Código de Ética Médica.

ANALISTA JUDICIÁRIO/ODONTOLOGIA - ÁREA

APOIO ESPECIALIZADO: Semiologia: anamnese, exame clínico,
exames complementares, classificação e nomenclatura das lesões bu-
cais, lesões ulcerativas, vésico-bolhosas, brancas e enegrecidas, al-
terações vasculares, semiologia das glândulas salivares e ossos ma-
xilares, doenças sistêmicas com repercussão na cavidade bucal, cres-
cimentos teciduais de origem traumática, cistos odontogênicos, tu-
mores benignos e malignos. Oclusão e articulação temporomandi-
bular: anatomia funcional e biomecânica do aparelho mastigatório,
critérios para uma oclusão funcional normal, sinais e sintomas das
disfunções temporomandibulares. Dentística e materiais dentários:
diagnóstico e tratamento da doença cárie, materiais odontológicos
para proteção do complexo dentina-polpa, estrutura e propriedades do
amálgama de prata, das resinas compostas, e do cimento de ionômero
de vidro, confecção e características dos preparos cavitários para
restaurações em amálgama de prata e resinas compostas, restaurações
estéticas indiretas em dentes anteriores e posteriores, clareamento
dental. Periodontia: alterações periodontais agudas e crônicas. Pro-
cedimentos periodontais básicos: raspagem, alisamento radicular e
polimento coronário; técnicas de higiene oral; manutenção e controle
periódico, técnicas cirúrgicas periodontais. Radiologia: técnicas ra-
diográficas intrabucais, métodos de localização radiográfica, radio-
grafias panorâmicas, princípios de interpretação radiográfica, aspectos
radiográficos das alterações e lesões do órgão dentário, do periápice e
do periodonto. Endodontia: métodos de diagnóstico. Tratamento con-
servador da polpa dentária: patologia pulpar e periapical, aspectos
microbiológicos em Endodontia, tratamento endodôntico em dentes
vitais e não vitais, morfologia interna e abertura coronária, preparo do
canal radicular, substâncias químicas auxiliares, medicação intracanal,
obturação do canal radicular. Anestesia local em Odontologia: téc-
nicas de anestesia odontológica, tipos, efeitos e indicações dos anes-
tésicos locais e vasoconstritores utilizados em Odontologia, anes-
tesiologia para pacientes em condições especiais (hipertensos, dia-
béticos, gestantes e crianças), acidentes e complicações em anestesia
local. Cirurgia: princípios de exodontia via alveolar e não alveolar,
normas de conduta em dentes impactados, controle pós-operatório do
paciente, prevenção e tratamento das complicações das exodontias,
princípios de tratamento e prevenção das infecções odontogênicas,
equipamentos e instrumentos usados em cirurgia oral básica. Bios-
segurança: doenças infecciosas passíveis de transmissão na prática
clínica, medidas para proteção da equipe de saúde, gerenciamento de
resíduos e condutas frente à exposição de material contaminado, nor-
mas de biossegurança na clínica odontológica. Odontologia preven-
tiva: utilização tópica e sistêmica do flúor na prevenção da cárie;
dentifrícios e enxaguatórios bucais. Interrelação entre doenças bucais
e sistêmicas. Emergências médicas em Odontologia: prevenção, diag-
nóstico e tratamento. Odontologia do Trabalho: conceitos básicos.
Farmacologia e terapêutica aplicada a odontologia: formas farma-
cêuticas e vias de administração, cinética e dinâmica dos fármacos,
sedação mínima, prevenção e controle da dor, uso de antibióticos no
tratamento ou não prevenção de infecções, interações farmacológicas
adversas, normas de prescrição de medicamentos, protocolos farma-
cológicas nas especialidades odontológicas. Anatomia da região de
cabeça e pescoço: sistema esquelético, sistema muscular, sistema ar-
ticular, sistema circulatório, sistema nervoso. Código de Ética Pro-
fissional do Odontólogo.

ANALISTA JUDICIÁRIO/OFICIAL DE JUSTIÇA AVA-
LIADOR FEDERAL - ÁREA JUDICIÁRIA: DIREITO ADMINIS-
TRATIVO: Princípios do Direito Administrativo. Administração di-
reta e indireta. Órgãos públicos. Agentes Públicos. Ato administra-
tivo: conceito, elementos, atributos, classificação, espécies, revoga-
ção, anulação e convalidação. Poderes e deveres dos administradores
públicos: uso e abuso do poder, poderes vinculado, discricionário,
hierárquico, disciplinar e regulamentar, poder de polícia, deveres dos
administradores públicos. Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Federais: Lei nº 8.112/1990. Responsabilidade Civil do Estado: apli-
cação da responsabilidade objetiva. Intervenção do Estado na pro-
priedade: modalidades. Controle da administração pública: adminis-
trativo, legislativo e judicial. Bens públicos: regime jurídico. Serviços
públicos: princípios, classificação e competência: federais, estaduais,
distritais e municipais. Licitação e contratos administrativos: Lei nº
8.666/93, Lei n° 10.520/2002. Decreto nº 7.892/2013 (Sistema de
Registro de Preço). Decreto nº 6.170/2007. Portaria Interministerial
MPOG/MF/CGU nº 507/2011. Código de Conduta dos Servidores da
Justiça Federal - Resolução nº 147/2011, do Conselho da Justiça
Federal. Processo Administrativo: Lei n° 9.784/1999. Improbidade
Administrativa: Lei nº 8.429/92. DIREITO CONSTITUCIONAL:
Princípios fundamentais do Direito Constitucional. Aplicabilidade das
normas constitucionais. Normas programáticas. Direitos e garantias
fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos; direitos so-
ciais, nacionalidade; direitos políticos. Da Organização do Estado: Da
Organização Político-Administrativa (Da União; Dos Estados Fede-
rados; Dos Municípios; Do Distrito Federal e Territórios). Admi-
nistração Pública: disposições gerais; servidores públicos. Organi-
zação dos Poderes: Do Poder Legislativo; Do Poder Executivo; Do
Poder Judiciário; Das Funções Essenciais à Justiça. Da Ordem Social:
Seguridade Social (Disposição Geral; Da Previdência Social). DI-
REITO CIVIL: Princípios do Direito Civil. Lei de introdução às
normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942). Pessoas
(Naturais e Jurídicas). Bens (classificação segundo o Código Civil).
Fatos Jurídicos: Negócios jurídicos. Atos jurídicos lícitos. Atos ilí-
citos. Prescrição e Decadência. Prova. Modalidades das Obrigações:
Obrigações de Dar, de Fazer e de não Fazer. Adimplemento e ex-
tinção das obrigações.: Pagamento. Inadimplemento das obrigações.
Contratos: disposições gerais. Várias espécies de contrato: Compra e
Venda. Depósito. Mandato. Fiança. Responsabilidade Civil. Posse e
Propriedade. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Sujeitos do Processo:
Das Partes e dos Procuradores. Do litisconsórcio. Da intervenção de
Terceiros. Do Juiz e dos Auxiliares da Justiça: Chefe de Secretaria,
Oficial de Justiça, Perito, Depositário, Administrador, Interprete, Tra-
dutor, Conciliadores e Mediadores Judiciais; deveres, responsabili-
dades, suspeição e impedimento. Juiz, Ministério Público: suspeição e

impedimento. Dos limites da Jurisdição Nacional e da Cooperação
Internacional. Da Competência Interna. Atos Processuais: forma, tem-
po, lugar e prazos processuais. Preclusão. Comunicação dos atos
processuais: Citação, Cartas, intimação e notificação (conceito, forma,
requisitos, espécies). Nulidades. Distribuição e registro. Tutela Pro-
visória: disposições gerais, tutela de urgência, tutela da evidência.
Formação, Suspensão e Extinção do Processo. Das Provas: dispo-
sições gerais, produção antecipada e espécies de prova. Da Audiência
de Conciliação e Mediação e da Audiência de Instrução e Julga-
mento: fases e finalidades. Da Sentença e da Coisa Julgada. Recursos:
disposições gerais, apelação, agravos e suas espécies, embargos de
declaração. Recursos para STF e STJ. Processo de Execução: dis-
posições gerais. Execução por quantia certa. Execução contra a Fa-
zenda Pública. Embargos à Execução. Procedimentos Especiais: Ação
de Consignação e Pagamento. Ações Possessórias. Embargos de Ter-
ceiros. Restauração dos Autos. Mandado de Segurança (Lei nº
12.016/2009). Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985). Lei do Pro-
cesso Judicial Eletrônico (Lei nº 11.419/2006). Lei dos Juizados Es-
peciais Federais (Lei nº 10.259/2001 e Lei nº 9.099/1995). Lei de
Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980). Regimento de Custas da Justiça
Federal (Lei nº 9.289/1996). DIREITO PENAL: Aplicação da lei
penal. Imputabilidade penal. Concurso de pessoas. Espécies de pena.
Aplicação da pena. Medidas de segurança. Extinção da punibilidade.
Crimes contra a honra. Crimes contra a fé pública. Crimes contra a
administração em geral (praticados por funcionário público ou por
particular). Crimes contra a administração da justiça. Crimes contra as
finanças públicas. Crimes contra a ordem tributária (Lei nº
8.137/1990). Crimes contra a ordem econômica. Crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/1986). Crimes de "La-
vagem" ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores (Lei nº 9.613/1998).
Crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor (Lei nº
7.716/1989). O direito de representação e o processo de respon-
sabilidade administrativa, civil e penal, nos casos de abuso de au-
toridade (Lei nº 4.898/1965). Crimes hediondos. Crimes ambientais.
DIREITO PROCESSUAL PENAL: Inquérito Policial: natureza, iní-
cio e dinâmica. Ação penal pública e privada. A denúncia. A queixa.
A representação. A renúncia. O perdão. Jurisdição. A competência
penal da Justiça Federal: do STF, do STJ, dos TRFs, da Justiça
Federal e dos Juizados Especiais Federais (Lei nº 10.259/2001). Su-
jeitos do processo: Juiz, Ministério Público, ofendido, defensor, as-
sistente, auxiliar de justiça. Atos Processuais: forma, lugar, tempo
(prazo, contagem). Comunicações processuais (citação, notificação,
intimação). Extinção da punibilidade. Da Prisão, Das Medidas Cau-
telares e da Liberdade Provisória. Atos jurisdicionais: Despachos,
decisões interlocutórias e sentença (conceito, publicação, intimação e
efeitos). Recursos em geral: conceito, modalidades, garantia cons-
titucional, competência e processamento. Juizados Especiais Federais.
DIREITO TRIBUTÁRIO: Sistema tributário nacional: dos princípios
gerais, das limitações ao poder de tributar. Espécies de tributo. Com-
petência legislativa em matéria tributária. Imunidades tributárias: na-
tureza, classificação e imunidades genéricas a impostos. Princípios
tributários: segurança jurídica, capacidade contributiva, igualdade tri-
butária, praticabilidade da tributação. Garantias da legalidade tribu-
tária, da irretroatividade e das anterioridades, vedação do confisco.
Critérios de tributação: seletividade, progressividade, não cumula-
tividade, tributação monofásica. Sujeito ativo. Sujeito passivo: con-
tribuintes, substitutos e responsáveis tributários. Constituição do cré-
dito tributário. Existência, exigibilidade e exequibilidade do crédito
tributário. Suspensão do crédito tributário. Extinção do crédito tri-
butário. Exclusão do crédito tributário. Administração tributária: ór-
gãos da administração tributária federal, fiscalização, inscrição em
dívida ativa, certidões negativas de débito. Impostos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Repartição das receitas
tributárias. Processo administrativo fiscal federal: autuação, notifi-
cações, fase litigiosa, recursos, nulidades. Processo judicial tributário:
medida cautelar fiscal, execução fiscal, exceção de pré-executividade,
embargos à execução, mandado de segurança, ação declaratória, ação
anulatória, ação cautelar de caução, ação consignatória, ação de re-
petição de indébito, conexão entre ações tributárias. DIREITO PRE-
VIDENCIÁRIO: Seguridade social, previdência social, saúde e as-
sistência social: conceituação, princípios e disposições constitucio-
nais. Lei nº 8.212/1991: Do financiamento da seguridade social, dos
contribuintes, da contribuição do segurado, contribuinte individual e
facultativo, do salário de contribuição, da arrecadação e recolhimento
das contribuições, da modernização da previdência social. Lei nº
8.213/1991: Do plano de benefícios da previdência social: dos re-
gimes de previdência social. Do regime geral de previdência social:
dos beneficiários, dos segurados, dos dependentes, das inscrições. Das
espécies de prestações. Dos benefícios: da aposentadoria por inva-
lidez, da aposentadoria por idade, da aposentadoria por tempo de
serviço, da aposentadoria especial, do auxílio-doença, do salário fa-
mília, do salário maternidade, da pensão por morte, do auxílio re-
clusão, dos pecúlios, do auxílio acidente. Regime de Previdência
Complementar: Lei nº 12.618/2012. Do serviço social, da habilitação
e da reabilitação profissional, da contagem recíproca de tempo de
serviço. DIREITO AMBIENTAL: Princípios de Direito Ambiental.
Conceito. Objeto. A proteção do meio ambiente na Constituição Fe-
deral. Competência em matéria ambiental. Função social da pro-
priedade. Desenvolvimento sustentável. Bens ambientais. Política Na-
cional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981): Princípios e objetivos.
Instrumentos: Licenciamento ambiental. Estudo de impacto ambien-
tal. Zoneamento ambiental. Áreas de preservação permanente e uni-
dades de conservação. Responsabilidade por dano ambiental. Ações
Judiciais de Proteção ao Meio Ambiente. Repartição de competências
em matéria ambiental.

ANALISTA JUDICIÁRIO/PSICOLOGIA - ÁREA APOIO
ESPECIALIZADO: Avaliação psicológica e psicodiagnóstico. Tipos e
Técnicas de entrevista. Laudos, pareceres e relatórios psicológicos,
estudo de caso, informação e avaliação psicológica. Teorias e técnicas
psicoterápicas. Psicoterapias. Processos de Mudança em Psicotera-
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pias. Noções de abordagens teóricas e seus respectivos métodos in-
terventivos: psicanálise (Freud, M. Klein, Winnicott, Lacan), cog-
nitivo-comportamental (Beck, Skinner,), humanista-existencial (Ro-
gers, Perls), sócio-histórica (Vygotsky, Luria) e psicodrama (Moreno).
Psicopatologias (Biológica, Psiquiátrica e Psicodinâmica). Transtor-
nos de humor. Transtornos de personalidade. Transtornos relacionados
ao uso e abuso de substâncias psicoativas. Transtornos de ansiedade.
Transtorno do estresse pós-traumático. Transtornos depressivos.
Transtornos fóbicos. Transtornos psicossomáticos. Transtornos soma-
toformes. Esquizofrenia. Psicologia da saúde. Teorias e manejos do
estresse; estilos de enfrentamento. Ações básicas de saúde: promoção,
prevenção, reabilitação, barreiras e comportamentos de saúde. Níveis
de atenção à saúde. Equipes interdisciplinares: interdisciplinaridade e
multidisciplinaridade em saúde. Intervenção psicológica em proble-
mas específicos. Tratamento e prevenção da dependência química:
álcool, tabagismo, outras drogas e redução de danos. Tratamento
multidisciplinar da obesidade. Promoção da saúde como paradigma
reestruturante de intervenção: o papel do psicólogo nessa perspectiva
e sua inserção na equipe multidisciplinar. Objetivos, métodos e téc-
nicas de intervenção do psicólogo no campo institucional. Trans-
formações no mundo do trabalho e mudanças nas organizações. Aná-
lise e desenvolvimento organizacional. Cultura organizacional: pa-
radigmas, conceitos, elementos e dinâmica. Poder nas organizações.
Clima organizacional: evolução conceitual, componentes e estratégias
de gestão. Liderança nas organizações. Assédio moral e assédio or-
ganizacional. Grupos nas organizações: abordagens, modelos de in-
tervenção e dinâmica de grupo. Condições e organização do trabalho:
trabalho prescrito, ambiente físico, processos de trabalho e relações
socioprofissionais. Carga de trabalho e custo humano: atividade, ta-
refa e condições de trabalho. Trabalho, subjetividade e saúde psí-
quica. Fatores psicossociais da DORT e outros distúrbios relacionados
ao trabalho. Treinamento e desenvolvimento de pessoal: levantamento
de necessidades, planejamento, execução e avaliação. Avaliação de
desempenho. Orientação, acompanhamento e readaptação profissio-
nais. Entrevista de acompanhamento. Realocação em outro posto de
trabalho. Reabilitação. Entrevista de saída. Pesquisa e intervenção nas
organizações: planejamento, instrumentos (escalas, questionários, do-
cumentos, entrevistas, observações), procedimentos e análise. O in-
divíduo e o contexto organizacional: variáveis individuais, grupais e
organizacionais. Comportamento humano no trabalho: motivação, sa-
tisfação e comprometimento. Testes psicológicos. Tipos de testes:
testes de habilidades e aptidão; testes projetivos e não projetivos de
personalidade; testes psicomotores e testes para checagem de humor e
ansiedade. Ética profissional: psicólogos clínicos e bioética na saúde.
Código de Ética Profissional do Psicólogo.

ANALISTA JUDICIÁRIO/SEM ESPECIALIDADE - ÁREA
JUDICIÁRIA: DIREITO ADMINISTRATIVO: Princípios do Direito
Administrativo. Administração direta e indireta. Órgãos públicos.
Agentes Públicos. Ato administrativo: conceito, elementos, atributos,
classificação, espécies, revogação, anulação e convalidação. Poderes e
deveres dos administradores públicos: uso e abuso do poder, poderes
vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar e regulamentar, po-
der de polícia, deveres dos administradores públicos. Regime Jurídico
dos Servidores Públicos Federais: Lei nº 8.112/1990. Responsabi-
lidade Civil do Estado: aplicação da responsabilidade objetiva. In-
tervenção do Estado na propriedade: modalidades. Controle da ad-
ministração pública: administrativo, legislativo e judicial. Bens pú-
blicos: regime jurídico. Serviços públicos: princípios, classificação e
competência: federais, estaduais, distritais e municipais. Licitação e
contratos administrativos: Lei nº 8.666/93, Lei n° 10.520/2002. De-
creto nº 7.892/2013 (Sistema de Registro de Preço). Decreto nº
6.170/2007. Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507/2011.
Código de Conduta dos Servidores da Justiça Federal - Resolução nº
147/2011, do Conselho da Justiça Federal. Processo Administrativo:
Lei n° 9.784/1999. Improbidade Administrativa: Lei nº 8.429/92. DI-
REITO CONSTITUCIONAL: Princípios fundamentais do Direito
Constitucional. Aplicabilidade das normas constitucionais. Normas
programáticas. Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres
individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos po-
líticos. Da Organização do Estado: Organização Político-Adminis-
trativa (Da União; Dos Estados Federados; Dos Municípios; Do Dis-
trito Federal e Territórios). Administração Pública: disposições gerais;
servidores públicos. Da Organização dos Poderes: Do Poder Legis-
lativo; Do Poder Executivo; Do Poder Judiciário; Das Funções Es-
senciais à Justiça. Da Ordem Social: Seguridade Social (Disposição
Geral; Da Previdência Social). DIREITO CIVIL: Princípios do Di-
reito Civil. Lei de introdução às normas do Direito Brasileiro (De-
creto-Lei nº 4.657/1942). Pessoas (Naturais e Jurídicas). Bens (clas-
sificação segundo o Código Civil). Fatos Jurídicos: Negócios ju-
rídicos. Atos jurídicos lícitos. Atos ilícitos. Prescrição e Decadência.
Prova. Modalidades das Obrigações: Obrigações de Dar, de Fazer e
de não Fazer. Adimplemento e extinção das obrigações. Pagamento.
Inadimplemento das obrigações. Contratos: disposições gerais. Várias
espécies de contrato: Compra e Venda. Depósito. Mandato. Fiança.
Responsabilidade Civil. Posse e Propriedade. DIREITO PROCES-
SUAL CIVIL: Sujeitos do Processo: Das Partes e dos Procuradores.
Do litisconsórcio. Da intervenção de Terceiros. Do Juiz e dos Au-
xiliares da Justiça: Chefe de Secretaria, Oficial de Justiça, Perito,
Depositário, Administrador, Interprete, Tradutor, Conciliadores e Me-
diadores Judiciais; deveres, responsabilidades, suspeição e impedi-
mento. Juiz, Ministério Público: suspeição e impedimento. Dos li-
mites da Jurisdição Nacional e da Cooperação Internacional. Da
Competência Interna. Atos Processuais: forma, tempo, lugar e prazos
processuais. Preclusão. Comunicação dos atos processuais: Citação,
Cartas, intimação e notificação (conceito, forma, requisitos, espécies).
Nulidades. Distribuição e registro. Tutela Provisória: disposições ge-
rais, tutela de urgência, tutela da evidência. Formação, Suspensão e
Extinção do Processo. Das Provas: disposições gerais, produção an-
tecipada e espécies de prova. Da Audiência de Conciliação e Me-
diação e da Audiência de Instrução e Julgamento: fases e finalidades.

Da Sentença e da Coisa Julgada. Recursos: disposições gerais, ape-
lação, agravos e suas espécies, embargos de declaração. Recursos
para STF e STJ. Processo de Execução: disposições gerais. Execução
por quantia certa. Execução contra a Fazenda Pública. Embargos à
Execução. Procedimentos Especiais: Ação de Consignação e Paga-
mento. Ações Possessórias. Embargos de Terceiros. Restauração dos
Autos. Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009). Ação Civil Pú-
blica (Lei nº 7.347/1985). Lei do Processo Judicial Eletrônico (Lei nº
11.419/2006). Lei dos Juizados Especiais Federais (Lei nº
10.259/2001 e Lei nº 9.099/1995). Lei de Execução Fiscal (Lei nº
6.830/1980). Regimento de Custas da Justiça Federal (Lei nº
9.289/1996). DIREITO PENAL: Aplicação da lei penal. Imputabi-
lidade penal. Concurso de pessoas. Espécies de pena. Aplicação da
pena. Medidas de segurança. Extinção da punibilidade. Crimes contra
a honra. Crimes contra a fé pública. Crimes contra a administração
em geral (praticados por funcionário público ou por particular). Cri-
mes contra a administração da justiça. Crimes contra as finanças
públicas. Crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/1990). Cri-
mes contra a ordem econômica. Crimes contra o Sistema Financeiro
Nacional (Lei nº 7.492/1986). Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de
Bens, Direitos e Valores (Lei nº 9.613/1998). Crimes resultantes de
preconceitos de raça ou de cor (Lei nº 7.716/1989). O direito de
representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e
penal, nos casos de abuso de autoridade (Lei nº 4.898/1965). Crimes
hediondos. Crimes ambientais. DIREITO PROCESSUAL PENAL:
Inquérito Policial: natureza, início e dinâmica. Ação penal pública e
privada. A denúncia. A queixa. A representação. A renúncia. O per-
dão. Jurisdição. A competência penal da Justiça Federal: do STF, do
STJ, dos TRFs, da Justiça Federal e dos Juizados Especiais Federais
(Lei nº 10.259/2001). Sujeitos do processo: Juiz, Ministério Público,
ofendido, defensor, assistente, auxiliar de justiça. Atos Processuais:
forma, lugar, tempo (prazo, contagem). Comunicações processuais
(citação, notificação, intimação). Extinção da punibilidade. Da Prisão,
Das Medidas Cautelares e da Liberdade Provisória. Atos jurisdi-
cionais: Despachos, decisões interlocutórias e sentença (conceito, pu-
blicação, intimação e efeitos). Recursos em geral: conceito, moda-
lidades, garantia constitucional, competência e processamento. Jui-
zados Especiais Federais. DIREITO TRIBUTÁRIO: Sistema tribu-
tário nacional: dos princípios gerais, das limitações ao poder de tri-
butar. Espécies de tributo. Competência legislativa em matéria tri-
butária. Imunidades tributárias: natureza, classificação e imunidades
genéricas a impostos. Princípios tributários: segurança jurídica, ca-
pacidade contributiva, igualdade tributária, praticabilidade da tribu-
tação. Garantias da legalidade tributária, da irretroatividade e das
anterioridades, vedação do confisco. Critérios de tributação: sele-
tividade, progressividade, não cumulatividade, tributação monofásica.
Sujeito ativo. Sujeito passivo: contribuintes, substitutos e respon-
sáveis tributários. Constituição do crédito tributário. Existência, exi-
gibilidade e exequibilidade do crédito tributário. Suspensão do crédito
tributário. Extinção do crédito tributário. Exclusão do crédito tri-
butário. Administração tributária: órgãos da administração tributária
federal, fiscalização, inscrição em dívida ativa, certidões negativas de
débito. Impostos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. Repartição das receitas tributárias. Processo administra-
tivo fiscal federal: autuação, notificações, fase litigiosa, recursos, nu-
lidades. Processo judicial tributário: medida cautelar fiscal, execução
fiscal, exceção de pré-executividade, embargos à execução, mandado
de segurança, ação declaratória, ação anulatória, ação cautelar de
caução, ação consignatória, ação de repetição de indébito, conexão
entre ações tributárias. DIREITO PREVIDENCIÁRIO: Seguridade
social, previdência social, saúde e assistência social: conceituação,
princípios e disposições constitucionais. Lei nº 8.212/1991: Do fi-
nanciamento da seguridade social, dos contribuintes, da contribuição
do segurado, contribuinte individual e facultativo, do salário de con-
tribuição, da arrecadação e recolhimento das contribuições, da mo-
dernização da previdência social. Lei nº 8.213/1991: Do plano de
benefícios da previdência social: dos regimes de previdência social.
Do regime geral de previdência social: dos beneficiários, dos se-
gurados, dos dependentes, das inscrições. Das espécies de prestações.
Dos benefícios: da aposentadoria por invalidez, da aposentadoria por
idade, da aposentadoria por tempo de serviço, da aposentadoria es-
pecial, do auxílio-doença, do salário família, do salário maternidade,
da pensão por morte, do auxílio reclusão, dos pecúlios, do auxílio
acidente. Regime de Previdência Complementar: Lei nº 12.618/2012.
Do serviço social, da habilitação e da reabilitação profissional, da
contagem recíproca de tempo de serviço. DIREITO AMBIENTAL:
Princípios de Direito Ambiental. Conceito. Objeto. A proteção do
meio ambiente na Constituição Federal. Competência em matéria
ambiental. Função social da propriedade. Desenvolvimento susten-
tável. Bens ambientais. Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº
6.938/1981): Princípios e objetivos. Instrumentos: Licenciamento am-
biental. Estudo de impacto ambiental. Zoneamento ambiental. Áreas
de preservação permanente e unidades de conservação. Responsa-
bilidade por dano ambiental. Ações Judiciais de Proteção ao Meio
Ambiente. Repartição de competências em matéria ambiental.

ANALISTA JUDICIÁRIO/SEM ESPECIALIDADE- ÁREA
ADMINISTRATIVA: Noções de Direito Administrativo: Princípios
básicos da Administração Pública. Princípios da Supremacia do In-
teresse Público e da Indisponibilidade. Ato administrativo: conceito,
elementos, atributos, classificação, espécies, revogação, anulação e
convalidação. Poderes e deveres dos administradores públicos: uso e
abuso do poder, poderes vinculado, discricionário, hierárquico, dis-
ciplinar e regulamentar, poder de polícia, deveres dos administradores
públicos. Administração direta e indireta: conceito, característica.
Agentes públicos: conceito, classificação. Servidores públicos: cargo,
emprego e função públicos. Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Federais: Lei nº 8.112/1990. Direitos e vantagens. Direito de Petição.
Deveres. Proibições. Acumulação. Responsabilidades. Penalidades.
Processo administrativo disciplinar e sua revisão. Seguridade Social
do Servidor: Benefícios. Regime de Previdência Complementar: Lei

nº 12.618/2012. Improbidade Administrativa: Lei nº 8.429/92. Pro-
cesso Administrativo: Lei n° 9.784/1999. Licitações e contratos ad-
ministrativos: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002 . Decreto nº
7.892/2013 (sistema de registro de preços). Decreto nº 6.170/2007,
Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507/2011. Código de
Conduta dos servidores da Justiça Federal - Resolução nº 147/2011,
do Conselho da Justiça Federal. Noções de Direito Constitucional:
Constituição: princípios fundamentais. Aplicabilidade das normas
constitucionais: normas de eficácia plena, contida e limitada. Normas
programáticas. Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres
individuais e coletivos; direitos sociais, nacionalidade; direitos po-
líticos. Organização político-administrativa: competências da União,
Estados e Municípios. Administração Pública: disposições gerais; ser-
vidores públicos. Organização dos Poderes: Do Congresso Nacional;
Das atribuições do Congresso Nacional; Do Processo legislativo; Da
Fiscalização contábil, financeira e orçamentária; Do Poder Judiciário
(Disposições gerais; do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tri-
bunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Fe-
derais; disposições constitucionais relativas ao Conselho Nacional de
Justiça e ao Conselho da Justiça Federal); Das Funções Essenciais à
Justiça (do Ministério Público; da Advocacia Pública; da Advocacia;
da Defensoria Públicas). Da Ordem Social: Seguridade Social (Dis-
posição Geral; Da Previdência Social). Noções de Direito Penal: Dos
crimes contra a Administração Pública: Crimes praticados por fun-
cionário público contra a administração em geral, crimes praticados
por particular contra a administração em geral, crimes contra a ad-
ministração da justiça, crimes contra as finanças públicas. Legislação
Especial: Crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor: Lei nº
7.716/1989. O direito de representação e o processo de responsa-
bilidade administrativa, civil e penal, nos casos de abuso de au-
toridade: Lei nº 4.898/1965. Noções de Administração Geral e Pú-
blica: A evolução da Administração Pública e a reforma do Estado:
convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada,
excelência nos serviços públicos, excelência na gestão dos serviços
públicos. Gestão de Pessoas: conceitos e práticas relativas ao servidor
público, planejamento estratégico, gestão do desempenho, compor-
tamento, clima, cultura organizacional, gestão por competências e
gestão do conhecimento. Qualidade de vida no trabalho. Caracte-
rísticas das organizações formais modernas: tipos de estrutura or-
ganizacional, natureza, finalidades e critérios de departamentalização.
Descentralização x centralização. Comunicação, tomada de decisão,
poder e autoridade. Liderança, motivação e satisfação no trabalho.
Análise e descrição de cargos. Sistemas de informações gerenciais.
Teoria Geral dos Sistemas. Educação, capacitação e desenvolvimento:
educação corporativa, educação à distância, planejamento, desenvol-
vimento e objetivos do ensino, avaliação. Gestão Organizacional:
Planejamento Estratégico: definições de estratégia, condições neces-
sárias para se desenvolver a estratégia, questões-chave em estratégia.
Processos associados: formação de estratégia, análise, formulação,
formalização, decisão e implementação. Metas estratégicas e resul-
tados pretendidos. Indicadores de desempenho. Ferramentas de aná-
lise de cenário interno e externo. Balanced Scorecard. Modelagem
organizacional: conceitos básicos. Identificação e delimitação de pro-
cessos de negócio. Técnicas de mapeamento, análise, simulação e
modelagem de processos. Construção e mensuração de indicadores de
processos. Gestão de projetos: planejamento, execução, monitoramen-
to, controle, encerramento. Escritório de Projetos. Gestão de risco. O
processo racional de solução de problemas: fatores que afetam a
decisão, tipos de decisões. Processo de mudança: mudança orga-
nizacional, forças internas e externas. O papel do agente e métodos de
mudança. Planejamento e gestão estratégica no Poder Judiciário: Re-
solução nº 198, de 2014, do Conselho Nacional de Justiça. Controle
Interno: Planejamento, Atos Normativos e Normas Técnicas do Con-
selho Nacional de Justiça. Princípios Fundamentais de Auditoria no
Setor Público. Controle, Fiscalização e Auditoria: diferenciação dos
conceitos de controle, fiscalização e auditoria. Controle Interno x
Auditoria Interna: diferenciação, papéis e responsabilidades. Audi-
toria interna e externa: papéis. Noções de Administração Financeira e
Orçamentária: Administração Financeira e Orçamentária: Significado
e objetivo da análise econômico-financeira. Análise das demonstra-
ções financeiras. Administração do ativo e passivo circulante. Ad-
ministração de ativos permanentes e investimento de capital. Pla-
nejamento financeiro. Orçamento Público: conceitos básicos, orça-
mento como instrumento do planejamento governamental, princípios
orçamentários. O orçamento público no Brasil: Plano Plurianual
(PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária
Anual (LOA), outros planos e programas. Orçamento na Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988. Orçamento Público (Lei
nº 4.320/1964). Sistema e processo de orçamentação: elaboração,
discussão, votação e aprovação da proposta orçamentária. Classi-
ficações orçamentárias. Programação e execução orçamentária e fi-
nanceira: acompanhamento da execução, sistemas de informações
(SIAFI e SIOP), alterações orçamentárias, créditos ordinários e adi-
cionais. Receita pública: categorias, fontes, estágios e dívida ativa.
Despesa pública: categorias, estágios, restos a pagar, despesas de
exercícios anteriores, suprimento de fundos. Estrutura e Análise de
Custos. Conceitos básicos. Classificação. Sistemas de Custeio. Mé-
todos de Rateio. Utilização de custos para tomada de decisão (Mar-
gem de Contribuição e Ponto de Equilíbrio). Lei Complementar nº
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): conceitos, objetivos, pla-
nejamento, despesa pública, transparência, controle e fiscalização.
Noções de Administração de Recursos Materiais: Introdução à Ad-
ministração de Material e Patrimônio: conceituação de material e
patrimônio. Gestão de Materiais em órgãos públicos: O princípio da
Eficiência. Objetivos da Gestão de material; O patrimônio das em-
presas e órgãos públicos: o patrimônio imobiliário, o patrimônio mo-
biliário. O controle dos materiais e do patrimônio. A movimentação
do patrimônio. Sistema Patrimonial: previsão e controle de estoque.
As compras nas Organizações: aquisição dos materiais e do patri-
mônio, arquivamento, recebimento, proteção, conservação, distribui-
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ção, classificação, padronização, codificação e inventário. Análise do
valor e alienação. Legislação sobre licitações: Lei 8.666/1993, Lei n.
10.520/2002, Decreto n. 5.450/2005. Estoques: planejamento, pro-
cessos, políticas de administração de estoques, determinação de níveis
de estoque, tempo de ressuprimento, previsão de níveis de estoque,
estoques de segurança, avaliação de estoques - métodos, inventário de
material. Curva ABC. Almoxarifado: funções, princípios, objetivos,
controle, registro, conservação, recuperação de material, técnicas de
armazenamento, utilização de espaço, segurança. Noções de Direito
do Trabalho. Relação de trabalho e relação de emprego: requisitos e
distinção. Sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu: do empre-
gado e do empregador: conceito e caracterização, dos poderes do
empregador no contrato de trabalho. Grupo econômico: da sucessão
de empregadores, da responsabilidade solidária. Aviso prévio. Du-
ração do trabalho: jornada de trabalho, períodos de descanso, in-
tervalo para repouso e alimentação, descanso semanal remunerado,
trabalho noturno, trabalho extraordinário. Salário-mínimo: irreduti-
bilidade e garantia. Férias: direito, duração, concessão, época, re-
muneração, abono de férias. Salário e remuneração: conceito, dis-
tinções, composição, modalidades, formas e meios de pagamento, 13º
salário. Segurança e medicina no trabalho: das atividades perigosas
ou insalubres. Proteção ao trabalho do menor. Direito Coletivo do
Trabalho: das convenções e acordos coletivos de trabalho.

ANALISTA JUDICIÁRIO/SERVIÇO SOCIAL - ÁREA
APOIO ESPECIALIZADO: Fundamentos do Serviço Social - O pro-
jeto ético-político do serviço social: construção e desafios. Questão
social, políticas públicas e serviço social na contemporaneidade, nos
marcos do neoliberalismo. Seguridade Social e Serviço Social: As-
sistência, Previdência, Saúde, Saúde Mental e Redução de Danos.
Reestruturação produtiva, processos de trabalho e serviço social. Ci-
dadania, movimentos sociais e serviço social. Serviço social na di-
visão sócio-técnica do trabalho. Serviço Social e ética: fundamentos
teórico-filosóficos e questões contemporâneas. Serviço social e ins-
tituições. Dimensões da competência profissional, ético-política, teó-
rico-metodológica, técnico-operativa e crítico-investigativa. Código
de Ética Profissional do Assistente Social. Serviço Social e pla-
nejamento: Alternativas metodológicas, formulação de propostas, mo-
nitoramento e avaliação. Análise institucional, elaboração e avaliação
de planos, projetos e programas. O Serviço Social e sua dimensão
investigativa: A particularidade da pesquisa em Serviço Social, im-
portância e aplicação. Abordagens quanti-qualitativas na pesquisa.
Fundamentos, instrumentos e técnicas de pesquisa social. Intervenção
na Relação Saúde e Trabalho - Ações de vigilância: definição e
objetivos. Relações de trabalho e desgaste mental do trabalhador.
Análise ergonômica do trabalho, na perspectiva francesa: conceitos de
tarefa, de trabalho e de atividade. Estudo social, pericia social, re-
latório social, laudo social, parecer social. Saúde do Trabalhador,
Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional. Metamorfoses e Cen-
tralidade do Mundo do Trabalho. Árvore de causas: método de in-
vestigação e análise de acidentes de trabalho. Saúde do Trabalhador
no serviço público. Interdisciplinaridade, intersetorialidade e controle
social em Saúde do Trabalhador. Políticas Setoriais: LOAS - Lei
Orgânica da Assistência Social. LOS - Lei Orgânica da Saúde. Es-
tatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Estatuto do Idoso. Política
Nacional de Pessoa com Deficiência: Lei nº 7.853/1989, Lei nº
10.048/2000 e Lei nº 10.098/2000, Decreto nº 3.298/1999 e Decreto
nº 5.296/2004. Lei Maria da Penha.

TÉCNICO JUDICIÁRIO/ENFERMAGEM - ÁREA APOIO
ESPECIALIZADO: Higiene e profilaxia. Saúde, meio ambiente e
educação. O papel do técnico de enfermagem no controle dos agentes
físicos, biológicos e químicos. Assistência de enfermagem na pre-
venção e controle de infecção hospitalar. Ações do técnico de en-
fermagem na profilaxia, controle e tratamento das doenças trans-
missíveis. Noções básicas sobre as principais doenças de interesse
para a saúde pública: Diarreia, cólera, dengue, doença de Chagas,
esquistossomose, febre tifóide, meningite, tétano, sarampo, tubercu-
lose, hepatite hanseníase, difteria, diabetes, hipertensão arterial, raiva,
leishmaniose e doenças sexualmente transmissíveis. Notificação com-
pulsória das doenças. Educação para a saúde: campanhas de pre-
venção de acidentes do trabalho. Conservação, preparo e adminis-
tração de vacinas. Classificação e processamento dos artigos uti-
lizados nos serviços de saúde. Técnicas básicas de enfermagem: Ve-
rificação de sinais vitais, oxigenoterapia, aerossolterapia e curativos.
Princípios e técnicas da administração de medicamentos. Ações de
enfermagem junto ao paciente/cliente com enfermidades clínicas e/ou
cirúrgicas. Assistência de enfermagem a pacientes portadores de le-
sões cutâneas. Assistência na emergência/urgência e no trauma. Con-
ceitos de emergência e urgência. Suporte Básico de Vida. Huma-
nização no cuidado do paciente/cliente. Higiene e segurança no tra-
balho: acidentes de trabalho (prevenção e causas), doenças profis-
sionais do trabalho e princípios gerais de segurança do trabalho.
Princípios de ergonomia no trabalho. A saúde mental na promoção da
saúde. Assistência de enfermagem em saúde mental e em drogadição:
tabagismo, alcoolismo e outras dependências químicas. Código de
Ética dos Profissionais de Enfermagem.

TÉCNICO JUDICIÁRIO/INFORMÁTICA - ÁREA APOIO
ESPECIALIZADO: Desenvolvimento: Qualidade de software: con-
ceitos básicos (CMMI versão 1.3, ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009),
MPS.BR. Análise e projeto orientado a objeto: UML. Programação:
conhecimento de linguagens de programação Visual Basic, Object
Pascal e JAVA com orientação a objetos. Desenvolvimento web:
HTML, CSS, JavaScript, JSP, JSF, ASP, PHP e .Net. Conceitos,
utilização e escrita XML - criação e declaração, definições de ele-
mentos e atributos. Definição e utilização de XML Schema. Am-
bientes de Desenvolvimento: Microsoft Visual Studio, NetBeans, Del-
phi e Eclipse. Arcabouços de desenvolvimento. Net, Entity, Hiber-
nate, NHibernate. Fundamentos das linguagens de programação: sin-
taxe básica, palavras-chave, estrutura e construções básicas de um
programa, compilação e execução de programas. Algoritmos. Tipos
primitivos de dados. Declaração e inicialização de variáveis. Uti-

lização de literais e strings. Categorias de operadores e precedência.
Controle de fluxo de programas e repetição. Definição de classes,
métodos, variáveis, atributos, encapsulamento, interfaces, herança,
classes abstratas, packages, sobrecarga de métodos e sobrescrita de
métodos. Utilização e implementação de bibliotecas e componentes.
Tratamento de exceções. Acesso a banco de dados: Modelo Entidade-
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. Ge-
rência de Transações. Arquiteturas de sistemas: multicamadas, clien-
te-servidor, objetos distribuídos. Conceitos e fundamentos de SOA.
Infraestrutura: Princípios de sistemas operacionais; aplicações de in-
formática e microinformática; ambientes Windows 7, Windows 8,
Windows 8.1 e Windows 10. Sistema Operacional Linux. Funda-
mentos de comunicação de dados, meios físicos de transmissão, ele-
mentos de interconexão de redes de computadores (gateways, swit-
ches, roteadores, bridges), estações e servidores, tecnologias de redes
locais e de longa distância. Arquitetura, protocolos e serviços de
redes de comunicação. Arquitetura TCP/IP. Conceitos de Internet e
Intranet. Sistemas operacionais de rede: Windows Server 2008 R2 e
posteriores, Red Hat Linux: princípios, conceitos e operação básica.
Administração de usuários, grupos, permissões, controle de acesso
(LDAP e Active Directory). Gestão de TI: COBIT 5, noções de
gerenciamento de serviços (ITIL v3 Edição 2011): gerenciamento de
requisições, 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. Gerenciamento de
Projetos: PMBOK 5, áreas de conhecimento em gerenciamento de
projetos, processos.

TÉCNICO JUDICIÁRIO/SEGURANÇA E TRANSPORTE -
ÁREA ADMINISTRATIVA: SEGURANÇA DE DIGNITÁRIOS:

Técnicas, táticas e operacionalização, objeto e modus operandi. Aná-
lise de Riscos: riscos, ameaças, danos e perdas, diagnóstico, aplicação
de métodos. Planejamento de contingências: necessidade, planeja-
mento, componentes do planejamento, manejo de emergência, ge-
renciamento de crises, procedimentos emergenciais. NOÇÕES DE
PLANEJAMENTO DE SEGURANÇA: Conceito: Planejamento, Or-
ganização, Direção e Controle; princípios, níveis, metodologia, mo-
dularidade e faseamento, fases do planejamento; Tipos de Plane-
jamento; Componentes do planejamento; segurança corporativa es-
tratégica: segurança da gestão das áreas e instalações. Primeiros-
socorros: Noções de primeiros-socorros no trânsito (2005) - DE-
NATRAN. Direção Defensiva. Direção Ofensiva. CTB - Código de
Trânsito Brasileiro em vigor, consideradas as alterações posteriores e
principais resoluções atinentes às normas de circulação e conduta,
infrações e penalidades. Prevenção e controle de incêndios: NR-23 -
Proteção Contra Incêndios. Conhecimentos Elementares de Mecânica

de Automóveis: Vistoria Inicial- verificação do nível de óleo, de água,
de combustível e do líquido de freio, luzes, equipamentos obriga-
tórios; Identificação de defeitos mecânicos; Princípios de funciona-
mento dos veículos. Segurança da Informação: discrição e segurança
de informações, graus de sigilo, atributos básicos, ameaças e vul-
nerabilidade, comportamento do agente. Lei nº 10.826/2003. Política
Nacional de Segurança do Poder Judiciário: Resolução nº 239, de
6/9/2016, do Conselho Nacional de Justiça. Sistema Nacional de
Segurança do Poder Judiciário: Resolução nº 176, de 10/6/2013, do
Conselho Nacional de Justiça. NOÇÕES SOBRE SERVIÇO DE IN-
TELIGÊNCIA: Finalidade; utilização; legislação básica; conceitos bá-
sicos na Linguagem de Inteligência; fontes de coleta; Metodologia de
produção de conhecimentos. NOÇÕES DE GESTÃO DE CONFLI-
TOS: Negociação, etapas da negociação, postura, critérios de ação.
Habilidades avançadas de negociação. Negociação e tomada de de-
cisão: Conceitos e tipologia. Elementos operacionais essenciais. Cri-
térios de ação. Classificação dos graus de risco: tipologia dos cau-
sadores; fases; pré-confronto ou preparo; resposta imediata; plano
específico. Perímetros táticos. Organização do posto de comando.
Táticas de negociação.

TÉCNICO JUDICIÁRIO/SEM ESPECIALIDADE - ÁREA
ADMINISTRATIVA: NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO:
Princípios básicos da Administração Pública. Administração direta e
indireta. Órgãos públicos. Agentes Públicos. Ato administrativo: con-
ceito, elementos, atributos, classificação, espécies, revogação, anu-
lação e convalidação. Poderes e deveres dos administradores pú-
blicos: uso e abuso do poder, poderes vinculado, discricionário, hie-
rárquico, disciplinar e regulamentar, poder de polícia, deveres dos
administradores públicos. Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Federais: Lei nº 8.112/1990. Controle da administração pública: ad-
ministrativo, legislativo e judicial. Licitação e contratos administra-
tivos: Lei nº 8.666/93, Lei n° 10.520/2002. Decreto nº 7.892/2013
(Sistema de Registro de Preço). Decreto nº 6.170/2007. Portaria In-
terministerial MPOG/MF/CGU nº 507/2011. Código de Conduta dos
Servidores da Justiça Federal - Resolução nº 147/2011, do Conselho
da Justiça Federal. Processo Administrativo: Lei n° 9.784/1999. Im-
probidade Administrativa: Lei nº 8.429/92. NOÇÕES DE DIREITO
CONSTITUCIONAL: Princípios fundamentais do Direito Constitu-
cional. Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres indi-
viduais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos.
Da Organização do Estado: Da Organização Político-Administrativa;
Da União; Dos Estados Federados; Dos Municípios; Do Distrito Fe-
deral e dos Territórios. Da Organização do Estado: Da Administração
Pública (Disposições Gerais; Dos Servidores Públicos). Da Orga-
nização dos Poderes: Do Poder Legislativo; Do Poder Executivo; Do
Poder Judiciário; Das Funções Essenciais à Justiça. Da Ordem Social:
Seguridade Social ( Disposição Geral; Da Previdência Social). NO-
ÇÕES DE DIREITO PENAL: Aplicação da lei penal. Imputabilidade
penal. Concurso de pessoas. Espécies de pena. Aplicação da pena.
Medidas de segurança. Extinção da punibilidade. Crimes praticados
por funcionário público contra a administração em geral. Crimes
resultantes de preconceitos de raça ou de cor (Lei nº 7.716/1989). O
direito de representação e o processo de responsabilidade adminis-

trativa, civil e penal, nos casos de abuso de autoridade (Lei nº
4.898/1965). NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Su-
jeitos do Processo: Das Partes e dos Procuradores. Do Juiz e dos
Auxiliares da Justiça: Chefe de Secretaria, Oficial de Justiça, Perito,
Depositário, Administrador, Interprete, Tradutor, Conciliadores e Me-
diadores Judiciais (deveres, responsabilidades, suspeição e impedi-
mento). Atos Processuais: forma, tempo, lugar e prazos processuais.
Preclusão. Comunicação dos atos processuais: Citação, Cartas, in-
timação e notificação (conceito, forma, requisitos, espécies). Nuli-
dades. Distribuição e registro. Tutela Provisória: disposições gerais,
tutela de urgência, tutela da evidência. Da Sentença e da Coisa Jul-
gada. Recursos: disposições gerais. Restauração dos Autos. Lei do
Processo Judicial Eletrônico: Lei nº 11.419/2006. Lei dos Juizados
Especiais Federais: Lei nº 10.259/2001 e Lei nº 9.099/1995. NO-
ÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL: Inquérito Policial: na-
tureza, início e dinâmica. Ação penal pública e privada. A denúncia.
A queixa. A representação. A renúncia. O perdão. A competência
penal da Justiça Federal: do STF, do STJ, dos TRFs, da Justiça
Federal e dos Juizados Especiais Federais (Lei nº 10.259/2001). Su-
jeitos do processo: Juiz, Ministério Público, ofendido, defensor, as-
sistente, auxiliar de justiça. Atos Processuais: forma, lugar, tempo
(prazo, contagem). Comunicações processuais: citação, notificação,
intimação. Da Prisão: temporária, em flagrante, preventiva, decorrente
de sentença condenatória. Liberdade Provisória e Fiança. Atos ju-
risdicionais: Despachos, decisões interlocutórias e sentença: conceito,
publicação, intimação e efeitos. Recursos: disposições gerais e mo-
dalidades. Juizados Especiais Federais. NOÇÕES DE DIREITO TRI-
BUTÁRIO: Sistema tributário nacional: dos princípios gerais, das
limitações ao poder de tributar. Espécies de tributo. Sujeito ativo.
Sujeito passivo: contribuintes, substitutos e responsáveis tributários.
Constituição do crédito tributário. Existência, exigibilidade e exe-
quibilidade do crédito tributário. Suspensão do crédito tributário. Ex-
tinção do crédito tributário. Exclusão do crédito tributário. Admi-
nistração tributária: órgãos da administração tributária federal, fis-
calização, inscrição em dívida ativa, certidões negativas de débito.
Impostos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios. Repartição das receitas tributárias. NOÇÕES DE DIREITO
PREVIDENCIÁRIO: Seguridade social, previdência social, saúde e
assistência social: conceituação, princípios e disposições constitucio-
nais. Lei nº 8.212/1991: Do financiamento da seguridade social, dos
contribuintes, da contribuição do segurado, contribuinte individual e
facultativo, do salário de contribuição. Lei nº 8.213/1991: Do plano
de benefícios da previdência social; dos regimes de previdência so-
cial. Do regime geral de previdência social: dos beneficiários, dos
segurados, dos dependentes. Dos benefícios: da aposentadoria por
invalidez, da aposentadoria por idade, da aposentadoria por tempo de
serviço, da aposentadoria especial, do auxílio-doença, do salário fa-
mília, do salário maternidade, da pensão por morte, do auxílio re-
clusão, dos pecúlios, do auxílio acidente. Regime de Previdência
Complementar: Lei nº 12.618/2012.

TÉCNICO JUDICIÁRIO/TELECOMUNICAÇÕES E ELE-
TRICIDADE - ÁREA ADMINISTRATIVA: Eletricidade - tensão e
corrente contínuas; tensão e corrente alternadas: freqüência, ampli-
tudes, fase, valor eficaz; leis de Ohm; resistor, capacitor e indutor em
CC e CA; fator de potência; leis de Kirchhoff; teoremas de Thévenin
e Norton, ponte de Wheatstone; análise de circuitos RLC em CA.
Instrumentos de medidas elétricas: multímetros digital e analógico;
osciloscópio; analisador de espectro; analisador de qualidade de ener-
gia; megôhmetro. Ferramentas e instrumentos: alicates, chaves, serras,
martelos e escala, alicate de crimpagem, alicate de inserção, chave
enrolador/desenrolador BLI, localizador de cabos. Máquinas elétricas:
transformadores - funcionamento e aplicações; motores elétricos -
tipos, características técnicas, instalação, proteção e circuitos de co-
mando e partida. Instalações elétricas prediais: componentes de ins-
talações elétricas - interruptores, plugues, tomadas, caixas e invó-
lucros, condutores, eletrodutos, perfilados, bandejas, eletrocalhas, lei-
tos, receptáculos, lâmpadas, luminárias, quadros elétricos, disposi-
tivos de proteção (disjuntores, fusíveis, interruptores diferenciais-re-
siduais, dispositivos de proteção contra surtos); dimensionamento de
condutores e eletrodutos; símbolos gráficos usados em plantas e qua-
dros elétricos, esquemas unifilares, multifilares e funcionais (IEC
60417; IEC 60617); sistemas de aterramento; normas técnicas e re-
gulamentadoras: NBR-5410:2004, NR-10/2004, RECON-BT. Dispo-
sitivos semicondutores - funcionamento e especificações: diodos re-
tificador e Zener; transistor bipolar; FET e MOSFET. Circuitos com
diodos e transistores: retificadores de meia onda e onda completa;
retificadores com filtro capacitivo; fonte de alimentação estabilizada
com diodo Zener, transistor e regulador de tensão integrado; dobrador
de tensão; polarização de transistor bipolar, FET e MOSFET; am-
plificadores classes A, B e AB. Amplificador operacional - carac-
terísticas e aplicações: amplificadores inversor e não-inversor; in-
tegradores e diferenciadores ativos; comparador e filtros ativos. Ti-
ristores - características e aplicações: SCR, TRIAC e DIAC; circuitos
básicos de controle de potência. Eletrônica digital: álgebra de Boole e
simplificação de expressões lógicas; implementação de circuitos ló-
gicos combinacionais e sequenciais; flip-flops; registradores e con-
tadores; conversores AD e DA; circuitos multiplex e demultiplex;
circuito codificadores e decodificadores, memórias RAM e ROM;
famílias de circuitos lógicos. Telefonia convencional: características
técnicas da linha telefônica e instalação de aparelhos telefônicos;
tráfego telefônico; comutação telefônica; redes telefônicas; entron-
camentos, tipos de sinalização; PABX; número único nacional (série
4000); serviço 0800; serviço 0300. Voz sobre Ip: principais bene-
fícios; funcionalidades; codecs de Voz; protocolos de comunicação.
Equipamentos utilizados em VoIp: ATAs, gateways, switches, ro-
teadores. Cabeamento estruturado: subsistemas, componentes, par
trançado sem blindagem (UTP) e com blindagem (STP), racks e
armários, patch panel, tomadas, instalação de cabos em patch panels
e tomadas. Medidas em telecomunicações: Decibel, dBm, dBu, dBW,
dBi; ganhos e atenuações em espaço livre e em linhas de transmissão
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e cabos coaxiais. Sistemas de comunicação: Simplex, Half Duplex,
Full Duplex; Modulação: AM, FM, PM, PAM, PCM, PWM, ASK,
FSK, PSK; Multiplexação em frequência e no tempo.

ANEXO V

MODELO DE ATESTADO MÉDICO PARA PESSOAS COM DE-
FICIÊNCIA
AT E S TA D O

Atesto para os devidos fins de direito que o Sr.(a) __ é
pessoa com deficiência(s) do tipo __, grau ou nível __, Código
Internacional da Doença (CID) __, provável causa da deficiência __,
que resulta(m) na perda da(s) seguinte(s) função(ões) __. Data:
____/_____/_____. Assinatura do Profissional. Carimbo/CRM. (No-
me, assinatura e número do CRM do médico especialista na área de
deficiência/doença do candidato e carimbo, caso contrário, o atestado
não terá validade)

ANEXO VI - MODELO DE ATESTADO PARA PROVA
DE CAPACIDADE FÍSICA

TIMBRE/CARIMBO DO ÓRGÃO DE SAÚDE
AT E S TA D O
Atesto, sob penas da lei que o(a) Sr.(a) __, R.G. n. __, UF

__, nascido(a) em __, encontra-se apto(a) para realizar esforços fí-
sicos, podendo participar da Prova de Capacidade Física do Concurso
Público do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, para o cargo de
Técnico Judiciário/Especialidade Segurança e Transporte - Área Ad-
ministrativa.

Local e data [máximo de 15 (quinze) dias de antecedência da
data da prova]. Assinatura do Profissional. Carimbo/CRM.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 86/2016 UASG 090028

Nº Processo: TRF2-EOF-2016/217 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de material de consumo anual para a manutenção e con-
servação dos veículos oficiais do Tribunal Regional Federal da 2ª
Região. Total de Itens Licitados: 00045. Edital: 23/11/2016 de 12h00
às 17h00. Endereço: Rua Acre Nº 80, Sala 604 Centro - RIO DE
JANEIRO - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-
tal/090028-05-86-2016. Entrega das Propostas: a partir de 23/11/2016
às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
06/12/2016 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br.

RUBENS FERRAZ DE ARAUJO
Pregoeiro
Substituto

(SIDEC - 22/11/2016) 090028-00001-2016NE000298

PREGÃO Nº 93/2016 - UASG 090028

Nº Processo: TRF2-EOF-2016/230 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de insumos e papeis para gráfica da Justiça Federal da 2ª
Região. Total de Itens Licitados: 00015. Edital: 23/11/2016 de 12h00
às 17h00. Endereço: Rua Acre Nº 80, Sala 604 Centro - RIO DE
JANEIRO - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-
tal/090028-05-93-2016. Entrega das Propostas: a partir de 23/11/2016
às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
05/12/2016 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 22/11/2016) 090028-00001-2016NE000298

S E C R E TA R I A - G E R A L

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Pontobit Soluções Tecnológicas
Ltda.; Objeto do 6º Termo Aditivo: prorrogar o prazo de vigência do
Contrato original por mais 12 (doze) meses; Fundamento Legal: Ar-
tigo 57, II, da Lei nº 8.666/93; Crédito Orçamentário: Programa de
Trabalho: 02.061.0569.4257.6013; Elemento de Despesa:
3.3.90.39.27; Data da assinatura: 14/11/2016; Proc. n.º TRF2-EOF-
2012/00293; Contrato n.º 079/2012.

EXTRATO DE NOTA EMPENHO

Nota de empenho: 2016NE001230, emitida em 18/11/2016. Con-
tratante: TRF- 2ªRG. Contratada: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.
A. Objeto: Contratação de seguro conteúdo para os bens deste TRF.
Modalidade de Licitação: Art. 24, II da Lei 8666/93. Crédito Or-
çamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento
de despesa: 339039. Valor total do empenho: R$ 153,12 (cento e
cinquenta e três reais e doze centavos). Proc. nº TRF2-EOF-
2016/00254.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
D I R E TO R I A - G E R A L

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Processo nº 0012948-49.2016.4.03.8000; Espécie: Ata de Registro de
Preços nº 12.039.10.2016, firmada em 21/11/2016; Órgão: TRIBU-
NAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (CNPJ n.º
59.949.362/0001-76); Fornecedora: SALENAS MATERIAIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA EPP (CNPJ nº 07.065.674/0001-13); Objeto:
registro de preços de material de expediente - Lote 03 (clip para papel
e grampo para grampeador); Vigência: 12 (doze) meses, a partir da

A Divisão de Compras e Licitações, com atribuição dada pela Portaria n.º 192/98 e de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93,
torna público os preços registrados no Sistema de Registro de Preços, conforme descrição abaixo. A ata está disponível na internet, no endereço
eletrônico http://www.trf3.jus.br, página de Licitações, Preços Registrados TRF3R.

Processo nº 0019463-03.2016.4.03.8000
Pregão Eletrônico nº 025/2016-RP
Ata de Registro de Preços n.º 12.037.10.2016
Validade: 03/11/2017
Fornecedor: HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP (CNPJ nº 15.657.876/0001-82)
Classificação: 1º lugar

Lote 01
Item Descrição Preço R$
01 Caneta esferográfica, resina termoplástica, tinta à base de corantes orgânicos, solventes, ponta de latão, esfera de

tungstênio de 1mm, corpo em poliestireno transparente, sextavado e com suspiro central, tampa-clip ventilada, reforço
envolvendo a carga, tampa traseira sem rosca, capacidade de 1500m de escrita, com tinta na cor azul, marca
Carimbrás.

0,45

02 Caneta esferográfica, resina termoplástica, tinta à base de corantes orgânicos, solventes, ponta de latão, esfera de
tungstênio de 1mm, corpo em poliestireno transparente, sextavado e com suspiro central, tampa-clip ventilada, reforço
envolvendo a carga, tampa traseira sem rosca, capacidade de 1500m de escrita, com tinta na cor preta, marca
Carimbrás.

0,45

03 Caneta esferográfica, resina termoplástica, tinta à base de corantes orgânicos, solventes, ponta de latão, esfera de
tungstênio de 1mm, corpo em poliestireno transparente, sextavado e com suspiro central, tampa-clip ventilada, reforço
envolvendo a carga, tampa traseira sem rosca, capacidade de 1500m de escrita, com tinta na cor vermelha, marca
Carimbrás.

0,44

Lote 02
Item Descrição Preço R$
01 Marcador hidrográfico para quadro branco magnético, cor verde, marca Jocar. 1,67
02 Marcador hidrográfico para quadro branco magnético, cor azul, marca Jocar. 1,94
03 Marcador hidrográfico para quadro branco magnético, cor preta, marca Jocar. 1,94
04 Marcador hidrográfico para quadro branco magnético, cor vermelha, marca Jo c a r. 1,75
05 Caneta marca-texto, na cor verde, ponta larga com aproximadamente 4mm de diâmetro, marca Jocar. 0,99
06 Caneta marca-texto, na cor abóbora, ponta larga com aproximadamente 4mm de diâmetro, marca Radex. 1,24
07 Caneta marca-texto, na cor amarela, ponta larga com aproximadamente 4mm de diâmetro, marca Radex. 0,80
08 Caneta ponta porosa de nylon, na cor azul, marca Cis. 2,62
09 Caneta ponta porosa de nylon, na cor preta, marca Cis. 2,62
10 Caneta ponta porosa de nylon, na cor vermelha, marca Cis. 2,62
11 Pincel atômico na cor verde, ponta larga com aproximadamente 8mm de diâmetro, marca Radex. 2,23
12 Pincel atômico na cor azul, ponta larga com aproximadamente 8mm de diâmetro, marca Radex. 2,23
13 Pincel atômico na cor preta, ponta larga com aproximadamente 8mm de diâmetro, marca Radex. 2,23
14 Pincel atômico, na cor vermelha, ponta larga com aproximadamente 8mm de diâmetro, marca Radex. 2,23
15 Caneta permanente com tinta na cor preta, para ser utilizada em CD; plástico; acrílico; vinil; vidro, etc, marca

J o c a r.
1,55

Lote 03
Item Descrição Preço R$
01 Caneta rollerball, uni-bal, com tinta na cor preta, ponta de aço inoxidável, 0,5mm, carga pressurizada, a prova de água

e luz, tinta com tecnologia de pigmento resistente a apagamento por processos mecânicos ou físicos, marca Uni-
Ball.

12,20

02 Caneta rollerball, uni-bal, com tinta na cor azul, ponta de aço inoxidável, 0,5mm, carga pressurizada, a prova de água
e luz, tinta com tecnologia de pigmento resistente a apagamentos por processos mecânicos ou físicos, marca Uni-
Ball.
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03 Caneta rollerball, uni-bal, com tinta na cor vermelha, ponta de aço inoxidável, 0,5mm, carga pressurizada, a prova de
água e luz, tinta com tecnologia de pigmento resistente a apagamentos por processos mecânicos ou físicos, marca Uni-
Ball.

12,20

São Paulo, 21 de novembro de 2016.
TÂNIA MARIA GUIDO

Diretora

data de sua assinatura; Valor Total: R$ 11.299,00; Procedimento Li-
citatório: Pregão Eletrônico n.º 020/2016-RP; Signatários: pelo Órgão,
o Sr. Gilberto de Almeida Nunes (Diretor-Geral) e, pela Fornecedora,
a Sra. Isabel Martin de Almeida (Sócia Proprietária).

Processo nº 0012948.49.2016.4.03.8000; Espécie: Ata de Registro de
Preços nº 12.038.10.2016, firmada em 18/11/2016; Órgão: TRIBU-
NAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (CNPJ n.º
59.949.362/0001-76); Fornecedora: HOPEMIX SUPRIMENTOS E
SERVIÇOS LTDA - EPP (CNPJ nº 15.657.876/0001-82); Objeto:
aquisição de material de expediente - Lote 01 (apontador, cola, elás-
tico, clips, grampo, lápis, lapiseira, borracha, fita corretiva, estilete,
lâmina para estilete, espátula, plástico transparente auto adesivo, gra-
fite para lapiseira) e Lote 02 (tesoura, umedecedor de dedos, suporte
de mesa para fita adesiva, reforço auto adesivo, régua, tinta para
carimbo, almofada para carimbo, apagador de quadro, percevejo, livro
de protocolo, livro ata, etiqueta auto adesiva e bibliocanto de aço) -
para o TRF-3ª Região; Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de
sua assinatura; Valor Total: R$ 23.399,90; Procedimento Licitatório:
Pregão Eletrônico n.º 020/2016-RP; Signatários: pelo Órgão, o Sr.
Gilberto de Almeida Nunes (Diretor-Geral) e, pela Fornecedora, o Sr.
Vitoel Oliveira Silva (Representante Comercial).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo n.º 0017347-58.2015.4.03.8000 (TRF-3ª Região); Espécie:
Termo Aditivo nº 04.015.11.2015 ao Contrato nº 04.015.10.2015;
Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
(CNPJ n.º 59.949.362/0001-76); Contratada: MAPFRE SEGUROS
GERAIS S.A. (CNPJ nº 61.074.175/0001-38); Objeto: endosso de
apólice de seguro em substituição de 1 (um) veículo, requerido à 1.ª
Vara Federal da Subseção de Piracicaba/SP, pela Comissão de Se-
gurança Permanente da Justiça Federal (CSPJF), para o CONTRA-
TANTE; Fundamento Legal: Lei nº 8.666, de 21/06/93; Data de
assinatura: 21/11/2016; Vigência: a partir da data de sua assinatura;
Valor Total: R$ 187,59; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico
nº 057/2015; Signatários: pelo Contratante, o Sr. Gilberto de Almeida
Nunes, (Diretor-Geral) e, pela Contratada, o Sr. Paulo Roberto Mar-
tins (Procurador).

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2016-RP

PROCESSO SEI Nº 0012377-78.2016.4.03.8000
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 7780 de 11/05/2012,

alterada pela Portaria nº 11.506/15, torna público que o Diretor-Geral
do Tribunal Regional Federal da 3ª Região cancelou a homologação
do lote 02 do Pregão Eletrônico nº 017/2016-RP, Registro de Preços
para o fornecimento de material de expediente e acondicionamento e

embalagem (colchete, barbante, fitilho, caixa, fita adesiva e fita dupla
face), à empresa Luanda Comércio de Suprimentos para Informática
Ltda. - EPP, determinou a continuidade da licitação e homologou o
procedimento licitatório quanto ao lote 02, adjudicado à empresa
Hopemix Suprimentos e Serviços Ltda - EPP, com o valor total de R$
21.758,00.

Os lotes 01 e 03 já foram homologados.

São Paulo, 22 de novembro de 2016.
NORBERTO MÉLEGA VILLELA

Pregoeiro
Substituto

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2016

PROCESSO SEI Nº 0032366-70.2016.4.03.8000
Objeto: Aquisição de monitor multiparamétrico de sinais vitais. Ob-
tenção do edital: a partir de 24/11/2016, às 14h00, nos endereços
eletrônicos www.licitacoes-e.com.br e www.trf3.jus.br (Página de Li-
citações/Licitações TRF3R/Pregão Eletrônico) ou na Divisão de Com-
pras e Licitações, situada na Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte
- 11º andar - Cerqueira César - São Paulo - SP - CEP 01310-945.
Informações através dos telefones: (11) 3012-1074/5/6, das 11h00 às
19h00. Recebimento das propostas: até 09/12/2016, às 11h30, no
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas:
09/12/2016, às 11h30.

São Paulo, 22 de novembro de 2016.
NORBERTO MÉLEGA VILLELA

Pregoeiro

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Divisão de Compras e Licitações, com atribuição dada
pela Portaria n.º 192/98 e de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº
8.666/93, torna público que não sofreram alterações os preços re-
gistrados no Sistema de Registro de Preços, publicados no Diário
Oficial da União, Seção 3, nº 27, de 11/02/2016, pág. 82; nº 30, de
16/02/2016, pág. 136; nº 89, de 11/05/2016, págs. 219 e 220 e nº 93,
de 17/05/2016, pág. 138. Torna público, ainda, que, conforme Termo
Aditivo nº 12.002.11.2016, foram alteradas as marcas referentes ao
lote 01, item 03 - lâmpada fluorescente tubular 32w, de Empalux,
modelo FT 32216 para NSK, modelo FL32T8-5 ou FL 32T8-6; e lote
02, item 07 - luminária de emergência 30 led's, de ECP, modelo
F400637 para Segurimax, modelo Super Slim 24149, da Ata de Re-
gistro de Preços nº 12.002.10.2016. As Atas e o Termo estão dis-
poníveis na internet, no endereço eletrônico http://www.trf3.jus.br,
página de Licitações/Preços Registrados TRF3R.

São Paulo, 21 de novembro de 2016.
TÂNIA MARIA GUIDO

Diretora




