CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ

A N E X O II E D I T A L D E C O N C U R S O P U B L I C O Nº 01/2018
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de
vista ou ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências;
estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; Encontros vocálicos e
consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de
palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal
indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia.
Tipologia textual.
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre História, Cultura, Geografia e Turismo, bem
como, a vida econômica, social, esportiva, política, tecnológica, relações exteriores,
segurança, meio ambiente e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento
juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional.
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
Contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
CARGO 101 ANALISTA DE INFORMÁTICA
Conhecimento Específico: CONCEITOS DE HARDWARE DE MICROCOMPUTADOR:
Instalação e configuração, memória; CPU; unidades de armazenamento; dispositivos de
entrada e saída. SISTEMA OPERACIONAIS MICROSOFT WINDOWS: características de
cada versão; manipulação de arquivos, pastas e atalhos; tipos de arquivos e suas extensões;
Windows Explorer; procedimento de backup; sistemas de arquivos. SISTEMAS
OPERACIONAIS LINUX: introdução e histórico; características de cada distribuição, sistema
de arquivos; interfaces e programas; principais comandos de prompt; instalação e
configurações; principais programas aplicativos. Conceitos e utilização de aplicativos para
edição de textos, planilhas eletrônicas, apresentações e gerenciadores de banco de dados:
pacotes Microsoft Office e BrOffice. Conceitos e tecnologias relacionados a Internet e Intranet.
Principais aplicativos de navegação na internet (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox),
correio eletrônico, transferência de arquivos, ferramentas de pesquisa e compartilhamento de
informações. REDES DE COMPUTADORES: topologias; equipamentos de rede;
compartilhamento de recursos e cabeamento estruturado; acesso remoto; administração de
redes em sistemas Operacionais; instalação e configuração de microcomputadores em uma
rede TCP/IP. SEGURANÇA PARA MICROCOMPUTADORES: tipos de ameaças; técnicas e
mecanismos de prevenção, detecção e remoção.
CARGO 102 ANALISTA LEGISLATIVO
Conhecimento Específico: Organização político-administrativa brasileira. Administração
Pública. Administração Pública Municipal. Princípios e Poderes da Administração Pública.
Serviços públicos: conceitos, elementos de definição, princípios, classificação. Licitações Lei
n.º 8.666/93 e alterações posteriores; Pregão Lei n° 10.520/02. Emenda Constitucional nº 19 e
Emenda Constitucional nº 20. Atos Administrativos. Processo e procedimento administrativo.
Poder Legislativo: Organização e Atribuições. Competência Legislativa. Processo e
Procedimento Legislativo. Normas Orientadoras do Processo Legislativo. Tramitação
Legislativa. Sanção, Veto, Promulgação, publicação, Vigência e Vacância. Técnica Legislativa.
Atos Normativos Conceitos Básicos. Ética Profissional. Sistema de Planejamento Integrado:
Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual –
LOA. Orçamento Público: classificação das receitas e despesas orçamentárias conforme
legislação vigente. Execução orçamentária: fases da receita e da despesa. Aspectos da Lei
Complementar n.º 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei 8.666/93, Lei
Complementar n.º 123/2006 e alterações posteriores. Lei Orgânica do Município de Pato

Branco e alterações posteriores. Regimento Interno da Câmara Municipal de Pato Branco e
alterações posteriores. Lei de Planos de Cargos, Carreiras dos Servidores da Câmara
Municipal e alterações posteriores.
CARGO 103 CONTADOR
Conhecimento Específico: Contabilidade Pública: conceito, campo de aplicação, sistemas de
contabilização, regimes contábeis. Sistema de Planejamento Integrado: Plano Plurianual, Lei
de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Orçamento Público: classificação das
receitas e despesas orçamentárias. Execução orçamentaria: fases da receita e da despesa.
Ciclo Orçamentário, Créditos Adicionais. Demonstrações Contábeis: Balanço Orçamentário,
Financeiro e Patrimonial, Demonstrações e Variações Patrimoniais. Patrimônio Público:
Conceito, aspecto quantitativo e qualitativo, variações patrimoniais, Inventário. Repercussão
da movimentação da receita e despesas sobre o patrimônio. Avaliação e inventário.
Insubsistências e superveniências patrimoniais. Créditos Adicionais: Conceito, classificação,
requisitos para a abertura de créditos, vigência. Regime de Adiantamento: Conceito,
características, finalidade, concessão e controle. Regime de Diárias. Patrimônio Financeiro e
Patrimônio Permanente: Elementos constitutivos, formas de avaliação. Restos a pagar. Dívida
ativa. Plano de Contas e Sistemas. Prestação de Contas e Accountability. Controle Interno e
Externo e as Contas Governamentais. Gestão Fiscal, Orçamentária e Financeira.
Responsabilidade Fiscal. Planejamento e Controle Governamentais. Política e Gestão
Tributária Municipal Eficiente: Sistema Tributário Municipal; Gestão Tributária. Licitação:
Conceito, Fundamentos, Modalidades e Procedimentos. Pregão. Licitação e Contratos. Folha
de Pagamento, vantagens remuneratórias, encargos sociais, verbas trabalhistas e rescisórias.
Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público.
Ética Profissional.
Organização político-administrativa brasileira. Administração Pública. Serviços públicos:
conceitos, elementos de definição, princípios, classificação. Licitações. Atos e contratos
administrativos. Lei Complementar n.º 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei
8.666/93, Lei 4.320/64, Lei Complementar 123/2006 e alterações posteriores, Lei Orgânica do
Município de Pato Branco e alterações posteriores. Regimento Interno da Câmara Municipal
de Pato Branco e alterações posteriores. Estatuto do Servidor Público do Município de Pato
Branco e alterações posteriores.
CARGO 104 JORNALISTA
Conhecimento Específico: Comunicação: conceitos, paradigmas e teorias. História da
comunicação social. Comunicação Pública. Comunicação governamental no Brasil.
Contratação e supervisão de serviços de comunicação contratados em órgãos públicos.
Legislação sobre Comunicação Social no Brasil. Teorias da opinião pública. Tipos e técnicas
de pesquisas de opinião. Comunicação Organizacional. Planejamento em Comunicação
Institucional. Identidade e Imagem Institucional. Legislação e ética em jornalismo: linguagem
jornalística em rádio, tv, jornal, revista e internet. Teorias e técnicas de jornalismo. Gêneros de
redação jornalística. História da imprensa brasileira. Conceitos de notícia e elementos do
jornalismo. Assessoria de Imprensa: história, teoria e técnica. Planejamento, Produção e
edição de publicações. Historia e conceitos em publicações institucionais. Planejamento de
campanhas de divulgação institucional. Planejamento e elaboração de media trainnings.
Relacionamento com a imprensa. Técnicas para contactar autoridades públicas em seus
vários níveis, representantes de imprensa, órgãos de impressa nacional e estrangeira,
prestando e colhendo informações sobre assuntos específicos do órgão.

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de
vista ou ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências;
estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; Encontros vocálicos e
consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de
palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal
indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia.
Tipologia textual.
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre História, Cultura, Geografia e Turismo, bem
como, a vida econômica, social, esportiva, política, tecnológica, relações exteriores,

segurança, meio ambiente e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento
juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional.
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
Contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
CARGO 201 TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO
Conhecimento Específico: Parâmetros de geração e propagação do som e suas
características. A estética do som. O som como elemento de expressão. O som como matériaprima do processo criativo no áudio. Noções sobre dispositivos para gravação. Noções de
mixagem (equilíbrio, efeitos, estéreo, dinâmica, conceito e finalização). Metodologia e
processos de mixagem e masterização. Aplicações gerais. Comunicação: conceitos,
paradigmas e teorias. História da comunicação social. Comunicação Pública. Comunicação
governamental no Brasil. Contratação e supervisão de serviços de comunicação contratados
em órgãos públicos. Legislação sobre Comunicação Social no Brasil. Teorias da opinião
pública. Tipos e técnicas de pesquisas de opinião. Comunicação Organizacional.
Planejamento em Comunicação Institucional. Identidade e Imagem Institucional. Noções
básicas de informática. Noções básicas de acordo com as atribuições do cargo.
CARGO 202 TECNICO LEGISLATIVO I
Conhecimento Específico: Cuidados com o ambiente de trabalho. Noções de segurança do
trabalho. Noções de atendimento ao público. Boas maneiras, comportamento no trabalho e
relações humanas. Noções básicas de informática. Poder Legislativo Municipal: Funções e
Estrutura. Competência Legislativa. Tramitação Legislativa. Atos Normativos Conceitos
Básicos. Documentação e arquivo. Redação Oficial: princípios, características e qualidades,
linguagem, digitação qualitativa - normas e recomendações, formas e pronomes de
tratamento, fechos, identificação do signatário, elementos de ortografia e gramática,
documentos (conceitos e definições, generalidades, tipos, partes, apresentação, forma e
estrutura, padronização, diagramação). Lei Orgânica do Município de Pato Branco e
alterações posteriores. Regimento Interno da Câmara Municipal de Pato Branco e alterações
posteriores. Estatuto do Servidor Público do Município de Pato Branco e alterações
posteriores.
CARGO 203 TÉCNICO LEGISLATIVO II
Conhecimento Específico: Cuidados com o ambiente de trabalho. Noções de segurança do
trabalho. Noções de atendimento ao público. Boas maneiras, comportamento no trabalho e
relações humanas. Noções básicas de informática. Poder Legislativo Municipal: Funções e
Estrutura. Competência Legislativa. Tramitação Legislativa. Atos Normativos Conceitos
Básicos. Documentação e arquivo. Redação Oficial: princípios, características e qualidades,
linguagem, digitação qualitativa - normas e recomendações, formas e pronomes de
tratamento, fechos, identificação do signatário, elementos de ortografia e gramática,
documentos (conceitos e definições, generalidades, tipos, partes, apresentação, forma e
estrutura, padronização, diagramação). Lei Orgânica do Município de Pato Branco e
alterações posteriores. Regimento Interno da Câmara Municipal de Pato Branco e alterações
posteriores. Estatuto do Servidor Público do Município de Pato Branco e alterações
posteriores.

