PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
ERRATA 001/2016
O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, torna público, para
conhecimento e esclarecimento dos interessados, as seguintes alterações:
1º) No Capítulo II, item 2: Onde-se lê:
COD
47.

CARGO

ESPECIALIDADE

Músico Municipal I Músico
Instrumentista

REQUISITOSMÍNIMOS
(aseremcomprovadosapós
convocaçãoparaposse)

VAGAS
TOTAL

AC1

PNE2 COTA3

Ensino Médio Completo +
curso de Formação na
10+ CR*
área

07

01

02

VENCIMENTO
BASE

R$ 1.656,98

CH4

ETAPAS

15h/s Prova Objetiva

Leia-se:
COD
47.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

CARGO

ESPECIALIDADE

Músico Municipal I Músico
Instrumentista
Naipe: Flauta
Transversal
Músico Municipal I Músico
Instrumentista
Naipe: Clarinete
Músico Municipal I Músico
Instrumentista
Naipe: Trompete
Músico Municipal I Músico
Instrumentista
Naipe: Trombone
Músico Municipal I Músico
Instrumentista
Naipe:
Bombardino
Músico Municipal I Músico
Instrumentista
Naipe: Percussão
Músico Municipal I Músico
Instrumentista
Naipe: Fagote
Músico Municipal I Músico
Instrumentista
Naipe: Oboé
Músico Municipal I Músico
Instrumentista
Naipe: Tuba Sib
Músico Municipal I Músico
Instrumentista
Naipe: Trompa

REQUISITOSMÍNIMOS
(aseremcomprovadosapós
convocaçãoparaposse)

VAGAS

VENCIMENTO
BASE

CH4

ETAPAS

TOTAL

AC1

Ensino Médio Completo +
curso de Formação na 01 + CR
área

01

-

-

R$ 1.656,98 15h/s

Prova Objetiva

Ensino Médio Completo +
curso de Formação na 01 + CR
área

01

-

-

R$ 1.656,98 15h/s

Prova Objetiva

Ensino Médio Completo +
curso de Formação na 01 + CR
área

01

-

-

R$ 1.656,98 15h/s

Prova Objetiva

Ensino Médio Completo +
curso de Formação na 01 + CR
área

01

-

-

R$ 1.656,98 15h/s

Prova Objetiva

Ensino Médio Completo +
curso de Formação na 01 + CR
área

01

-

-

R$ 1.656,98 15h/s

Prova Objetiva

Ensino Médio Completo +
curso de Formação na 01 + CR
área

01

-

-

R$ 1.656,98 15h/s

Prova Objetiva

Ensino Médio Completo +
curso de Formação na 01 + CR
área

01

-

-

R$ 1.656,98 15h/s

Prova Objetiva

Ensino Médio Completo +
curso de Formação na 01 + CR
área

01

-

-

R$ 1.656,98 15h/s

Prova Objetiva

Ensino Médio Completo +
curso de Formação na 01 + CR
área

01

-

-

R$ 1.656,98 15h/s

Prova Objetiva

Ensino Médio Completo +
curso de Formação na 01 + CR
área

01

-

-

R$ 1.656,98 15h/s

Prova Objetiva

PNE2 COTA3

2º) No Capítulo VII, item 7: Onde se lê:
7. O horário da realização das provas objetivas será das 9 às 12 horas, no turno manhã e das 15 às 18 horas
no turno tarde, de acordo com o horário local.
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Leia-se:
7. O horário de início da realização das provas objetivas será às 08 horas no turno manhã e às 14 horas no
turno tarde, de acordo com o horário local.
3º) No Capítulo VII, item 8.1: Onde se lê:
8.1. O candidato inscrito sabatista que realizará a prova marcada para o sábado deverá comparecer ao seu
local de realização da Prova Objetiva no mesmo horário dos demais candidatos, até às 15 horas (horário
oficial local), de acordo com o item 14.1 deste Capítulo.
Leia-se:
8.1. O candidato inscrito sabatista que realizará a prova marcada para o sábado deverá comparecer ao seu
local de realização da Prova Objetiva no mesmo horário dos demais candidatos, até às 14 horas (horário
oficial local), de acordo com o item 14.1 deste Capítulo.
4º) No Capítulo VII, item 14.1: Onde se lê:
14.1. Os portões de acesso ao local de prova serão fechados rigorosamente às 9 horas no turno da manhã e
às 15 horas no turno da tarde. Após o fechamento dos portões, não será permitido o acesso aos candidatos
aos locais de prova, em hipótese alguma.
Leia-se:
14.1. Os portões de acesso ao local de prova serão fechados rigorosamente às 8 horas no turno da manhã e
às 14 horas no turno da tarde. Após o fechamento dos portões, não será permitido o acesso aos candidatos
aos locais de prova, em hipótese alguma.
5º) No Capítulo VII, item 34: Onde se lê:
34. A prova objetiva terá duração de 3 horas, e neste tempo, inclui-se o preenchimento do Cartão-Resposta.
Leia-se:
34. A prova objetiva terá duração de 4 horas para os cargos com Prova Discursiva-Redação e duração de 3
horas para os demais cargos, e neste tempo, inclui-se o preenchimento do Cartão-Resposta.
6º) No Capítulo VIII, item 3a: Onde se lê:
3. As Provas Escritas Objetivas para todos os cargos terão caráter Classificatório e Eliminatório,
considerando-se habilitado o candidato que, cumulativamente, atenderem as seguintes exigências:
a) Obtiverem o mínimo de 60% (sessenta por cento) de acertos na prova objetiva, ou seja, acertarem no
mínimo 24 questões, e;
Leia-se:
3. As Provas Escritas Objetivas para todos os cargos terão caráter Classificatório e Eliminatório,
considerando-se habilitado o candidato que, cumulativamente, atenderem as seguintes exigências:
a) Obtiverem o mínimo de 60% (sessenta por cento) do total de pontos correspondentes ao conjunto
das modalidades da prova escrita objetiva, ou seja, obtiverem, no mínimo, 51 (cinquenta e um) pontos, e;
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No Anexo V – Conteúdo Programático:
1º) Correção de Erro Material no Conteúdo Específico para o Cargo/Especialidade de Procurador
Municipal, passando o mesmo a ter a seguinte Redação:
PROCURADOR MUNICIPAL
Direito Constitucional: Parte Doutrinária: Constituição: conceito, objeto, classificações e estrutura;
supremacia da Constituição; aplicabilidade e interpretação das normas constitucionais. Da aplicabilidade das
normas constitucionais: normas de eficácia plena, contida e limitada; normas programáticas. Controle de
constitucionalidade: inconstitucionalidade por ação; inconstitucionalidade por omissão; ação declaratória de
constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, sistemas de controle de
constitucionalidade: critérios e modos de exercício do controle jurisdicional, sistema brasileiro de controle
de constitucionalidade, efeitos da declaração de inconstitucionalidade. CF: Dos princípios fundamentais:
princípios constitucionais; princípios constitucionais do estado brasileiro: poder e divisão dos poderes;
estado democrático de direito. Direitos e garantias fundamentais: dos direitos e deveres individuais e
coletivos; dos direitos sociais. Garantias constitucionais: garantias constitucionais individuais – princípio da
legalidade, princípio da proteção jurídica, estabilidade dos direitos subjetivos, direitos à segurança,
remédios constitucionais; garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos: garantias dos direitos coletivos;
garantias dos direitos sociais. Da Organização do Estado: organização político administrativa; da União, dos
Estados Federados, dos Municípios, do Distrito Federal e dos Territórios. Da Administração Pública:
disposições gerais; dos servidores públicos. Da organização dos Poderes: Poder Legislativo: do processo
legislativo; da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Do Poder Judiciário: disposições gerais; do
Supremo Tribunal Federal; dos Tribunais e Juízes do Trabalho. Conselho Superior da Justiça do Trabalho:
organização e competência. Conselho Nacional de Justiça: Organização e Competência. Das Funções
Essenciais à Justiça: o Advogado; o Ministério Público; a Advocacia Pública. Da ordem social: seguridade
social.. Lei orgânica do Município de Uberlândia. Direito Administrativo: Administração Pública: princípios
básicos. Poderes administrativos: poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de
polícia. Ato administrativo: conceito; requisitos; atributos; classificação; espécie; invalidação; anulação;
revogação; convalidação; discricionariedade e vinculação. Controle da administração pública: controle
administrativo; controle legislativo; controle judiciário. Contratos administrativos: conceito; características;
peculiaridades; controle; formalização; execução e inexecução; contratos de concessão de serviços públicos;
contratos de gestão. Licitações: princípios; modalidades; dispensa; e inexigibilidade; procedimentos e
modalidades. Agentes administrativos: investidura e exercício da função pública; regimes jurídicos. Processo
Administrativo Municipal: das disposições gerais; dos direitos e deveres dos administrados; princípios; da
competência; dos impedimentos e da suspeição; da motivação; dos prazos. Responsabilidade civil da
administração: evolução doutrinária e reparação do dano; enriquecimento ilícito; uso e abuso de poder;
sanções penais e civis; improbidade administrativa. Organização administrativa: administração direta e
indireta; autarquias; fundações; empresas públicas e sociedades de economia mista; agências reguladoras.
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município (Lei Complementar Municipal nº 040/92, com
as alterações posteriores): das disposições preliminares; do provimento; da vacância; remoção;
redistribuição; substituição; dos direitos e vantagens. Do regime disciplinar: dos deveres, das proibições, da
acumulação; das responsabilidades, das penalidades. Lei nº 8.429/92: das disposições gerais; dos atos de
improbidade administrativa. Lei 8666/93; Lei Complementar 101/01. Direito Civil: Lei de Introdução ao
Código Civil. Parte Geral: Das Pessoas. Das Pessoas naturais: personalidade, capacidade, direitos de
personalidade e ausência (01 a 39). Das pessoas jurídicas: disposições gerais; Associações e Fundações (40 a
69). Dos Bens: dos bens imóveis; dos bens móveis; dos bens fungíveis e consumíveis; dos bens divisíveis; dos
bens singulares e coletivos; (79 a 91) dos bens públicos(98 a 103). Dos fatos jurídicos. Do negócio jurídico:
representação, condição, do termo e do encargo. Dos defeitos do negócio jurídico: do erro ou ignorância, do
dolo, da coação, do estado de perigo, da lesão e da fraude contra credores. Da invalidade do negócio jurídico:
dos atos jurídicos lícitos e atos ilícitos, da prescrição e decadência. (104 a 211) Das obrigações: das
obrigações de dar coisa certa, das obrigações de dar coisa incerta, das obrigações de fazer, das obrigações de
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não fazer, das obrigações alternativas, das obrigações divisíveis e indivisíveis e das obrigações solidárias
(233 a 285) Dos contratos em geral.(421 a 480) Do Mandato. (653 a 692) Da transação. (840 a 850) Do
pagamento indevido (876 a 883). Do enriquecimento sem causa. (884 a 886) Responsabilidade Civil (927 a
954). Das Sucessões: disposições gerais (1784 a 1790). Direito Consumidor: Código de Defesa do
Consumidor (Lei 8078/90). Direito Tributário: Sistema Tributário Nacional, Normas Gerais de Direito
Tributário. Competência legislativa dos estados. Princípios constitucionais gerais aplicáveis ao Direito
Tributário. Princípios informadores do Direito Tributário, especificamente (I) livre Iniciativa, (II) capacidade
contributiva e (III) não confisco. Limitações ao poder de tributar. Fontes do Direito Tributário. Legislação
tributária: Leis Complementares Federal nº 116/03 e Lei Complementar Municipal nº 336/03; Código
Tributário Municipal. Validez, vigência, eficácia, aplicação e interpretação da legislação tributária. Norma
matriz de incidência tributária. Hipóteses: critérios, material, temporal e espacial; Consequentes: critérios
quantitativo, base de cálculo e alíquota e critério pessoal: sujeito ativo e passivo. Não incidência. Imunidade.
Isenção. Benefícios fiscais. Anistia. Remissão. Deferimento. Obrigação tributária principal e acessória.
Conceito. Nascimento, sujeito passivo da obrigação tributária. Contribuinte e responsável. Imposição
tributária e as convenções particulares. Norma sancionadora; Princípios da razoabilidade e
proporcionalidade; Aplicação pelo Judiciário. Crédito tributário, Lançamento. Natureza Jurídica. Efeitos e
modalidades. Suspensão do crédito tributário. Hipóteses. Moratória. Extinção do crédito tributário.
Pagamento. Compensação, Prescrição e decadência. Remissão. Distinção jurídica das espécies tributárias.
Imposto. Taxa. Contribuições: sociais, de intervenção no domínio econômico, de categorias profissionais,
Contribuição de melhoria. Preço público. Processo tributário: Execução fiscal, consignação em pagamento,
Ação declaratória, Ação anulatória, Ação de repetição de indébito. Lei 6.830/80. Direito do Trabalho Direito
do Trabalho – Definição, fontes e princípios. Interpretação, integração e aplicação do Direito do Trabalho.
Relação de Trabalho e Relação de Emprego: distinções; trabalho autônomo, eventual, avulso e trabalho por
equipe; Cooperativas de mão de obra; Contrato de Estágio; Relação de Emprego: conceito e critérios para
caracterização. Sujeitos da relação de emprego: empregado e empregador. Grupo econômico e sucessão de
empregadores. Trabalho do Menor e da Mulher. Trabalho Doméstico. Terceirização. Trabalho temporário.
Flexibilização. Duração do trabalho: jornada e horário de trabalho, flexibilização da jornada de trabalho, hora
normal e extraordinária, remuneração da hora extraordinária, trabalho noturno, jornadas especiais de
trabalho. Intervalos: intra e interjornadas. Repouso Semanal Remunerado. Férias Anuais. Alterações das
condições de trabalho. Suspensão e Interrupção do Contrato de Trabalho. Segurança e Medicina do Trabalho.
Direito Processual do Trabalho: Definição, princípios e fontes. Organização e funcionamento da Justiça do
Trabalho: órgãos, composição, competência e funcionamento. Da competência: fixação, prorrogação,
prevenção, conexão e continência. Conflitos de competência. Partes e procuradores: capacidade,
representação, substituição, assistência judiciária e jus postulandi. Substituição Processual. Serviços
auxiliares: secretarias das varas do trabalho e dos distribuidores. Da distribuição, das custas e dos
emolumentos. Atos processuais: atos, termos e prazos. Notificações. Nulidade e convalidação dos atos
processuais. Ações trabalhistas. Procedimentos: ordinário e sumaríssimo. Da audiência: arquivamento –
efeitos e penalidades; revelia – efeitos – e confissão. Da desistência. Contestação e reconvenção. Exceções,
preliminares e prejudiciais de mérito. Prescrição e decadência. Compensação ou retenção. Conciliação. Da
instrução processual e dos meios de prova: depoimento pessoal e provas documental, pericial e testemunhal.
Pena de confissão – caracterização e efeitos. Ônus da prova. Incidente de falsidade. Inspeção judicial.
Encerramento da instrução e razões finais. Tutelas cautelares, antecipatórias e inibitórias. Sentença:
conceito, classificação, requisitos e eficácia. Recursos: espécies, conceito e admissibilidade. Embargos de
declaração. Coisa julgada: formal e material. Liquidação de sentença. Execução: legitimidade ativa, passiva e
de ofício; execução definitiva e provisória; execução de obrigação de fazer e de não-fazer e as astreintes;
trâmites da citação, penhora e avaliação. Embargos à execução e impugnação à conta de liquidação. Execução
contra entes públicos. Embargos de terceiro. Execução de sentença normativa. Ação de cumprimento.
Processos de competência originária dos Tribunais: mandado de segurança, ação rescisória, dissídios
coletivos, conflitos de jurisdição,. Jurisdição e competência. Direito Processual Civil: Código de Processo
Civil: Lei 13.105/15. Das Normas Fundamentais e da Aplicação das Normas Processuais. Das Normas
Fundamentais do Processo Civil. Da Aplicação das Normas Processuais. 2. Da Jurisdição e da Ação. Dos
Limites da Jurisdição Nacional e da Cooperação Internacional. Dos Limites da Jurisdição Nacional. Da
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Cooperação Internacional: Disposições Gerais; Do Auxílio Direto; Da Carta Rogatória; Disposições Comuns. 3.
Da Competência Interna. Disposições Gerais. Da Modificação da Competência. Da Incompetência. Da
Cooperação Nacional. 4. Das Partes e dos Procuradores. Da Capacidade Processual. Dos Deveres das Partes e
de seus Procuradores. Dos Deveres. Da Responsabilidade das Partes por Dano Processual. Das Despesas, dos
Honorários Advocatícios e das Multas. Da Gratuidade da Justiça. Dos Procuradores. Da Sucessão das Partes e
dos Procuradores. 5. Do Litisconsórcio e da Intervenção de Terceiros. Da Assistência: Disposições Comuns;
Da Assistência Simples; Da Assistência Litisconsorcial. Da Denunciação da Lide. Do Chamamento ao
Processo. Do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Do Amicus Curiae. 6. Do Juiz e dos
Auxiliares da Justiça: Dos Poderes, dos Deveres e da Responsabilidade do Juiz. Dos Impedimentos e da
Suspeição. Dos Auxiliares da Justiça. Do Escrivão, do Chefe de Secretaria e do Oficial de Justiça. Do Perito. Do
Depositário e do Administrador. Do Intérprete e do Tradutor. Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais. 7. Do
Ministério Público. Da Advocacia Pública. Da Defensoria Pública. 8. Dos Atos Processuais. Dos Atos em Geral.
Da Prática Eletrônica de Atos Processuais. Dos Atos das Partes. Dos Pronunciamentos do Juiz. Dos Atos do
Escrivão ou do Chefe de Secretaria. Do Tempo e do Lugar dos Atos Processuais. Dos Prazos: Disposições
Gerais; Da Verificação dos Prazos e das Penalidades. Das nulidades. Da distribuição e do registro dos autos. 9.
Da Comunicação dos Atos Processuais. Disposições Gerais. Da Citação. Das Cartas. Das Intimações. 10. Do
Valor da Causa. 11. Da Tutela Provisória. Disposições Gerais. Da Tutela de Urgência: Disposições Gerais; Do
Procedimento da Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente; Do Procedimento da Tutela
Cautelar Requerida em Caráter Antecedente. Da Tutela da Evidência. Da Tutela Provisória em face da
Fazenda Pública. 12. Da Formação, da Suspensão e da Extinção do Processo. Da Formação do Processo. Da
Suspensão do Processo. Da Extinção do Processo. 13. Do Procedimento Comum. Disposições Gerais. Da
Petição Inicial: Dos Requisitos da Petição Inicial; Do Pedido; Do Indeferimento da Petição Inicial.
Improcedência Liminar do Pedido. Da Conversão da Ação Individual em Ação Coletiva. Da Audiência de
Conciliação ou de Mediação. Da Contestação. Da Reconvenção. Da Revelia. Das Providências Preliminares e
do Saneamento: Da Não Incidência dos Efeitos da Revelia; Do Fato Impeditivo, Modificativo ou Extintivo do
Direito do Autor; Das Alegações do Réu. Do Julgamento Conforme o Estado do Processo: - Da Extinção do
Processo; Do Julgamento Antecipado do Mérito; Do Julgamento Antecipado Parcial do Mérito; Do
Saneamento e da Organização do Processo; Da Audiência de Instrução e Julgamento. Das Provas: Disposições
Gerais: Da Produção Antecipada da Prova: Da Ata Notarial; Do Depoimento Pessoal; Da Confissão; Da
Exibição de Documento ou Coisa: Da força probante dos documentos; Da arguição de falsidade; Da produção
da prova documental. Dos Documentos Eletrônicos. Da Prova Testemunhal: Da admissibilidade e do valor da
prova testemunhal; Da produção da prova testemunhal. Da Prova Pericial. Da Inspeção Judicial. Da Sentença
e da Coisa Julgada: Disposições Gerais; Dos Elementos e dos Efeitos da Sentença; Da Remessa Necessária; Do
Julgamento das Ações Relativas às Prestações de Fazer, de Não Fazer e de Entregar Coisa; Da Coisa Julgada;
Da Liquidação de Sentença. 14. Do Cumprimento da Sentença. Disposições Gerais. Do Cumprimento
Provisório da Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa. Do
Cumprimento Definitivo da Sentença que Reconhece a Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa. Do
Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de Prestar Alimentos. Do
Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa pela Fazenda
Pública. Do Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de Fazer, de Não Fazer ou
de Entregar Coisa. Do Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de Fazer ou de
Não Fazer. Do Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de Entregar Coisa. 15.
Dos Procedimentos Especiais de jurisdição contenciosa. Da Ação de Consignação em Pagamento. Da Ação de
Exigir Contas. Das Ações Possessórias: Disposições Gerais; Da Manutenção e da Reintegração de Posse; Do
Interdito Proibitório. Da Ação de Divisão e da Demarcação de Terras Particulares: Disposições Gerais; Da
Demarcação; Da Divisão. Da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade. Do Inventário e da Partilha:
Disposições Gerais; Da Legitimidade para Requerer o Inventário; Do Inventariante e das Primeiras
Declarações; Das Citações e das Impugnações; Da Avaliação e do Cálculo do Imposto; Das Colações; Do
Pagamento das Dívidas; Da Partilha; Do Arrolamento; Disposições Comuns. Dos Embargos de Terceiro. Da
Oposição. Da Habilitação. Das Ações de Família. Da Ação Monitória. 16. Dos Procedimentos de Jurisdição
Voluntária. Disposições Gerais. Da Interdição. 17. Do processo de Execução em geral. Disposições Gerais. Das
Partes. Da Competência. Dos Requisitos Necessários para Realizar Qualquer Execução: Do Título Executivo;
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Da Exigibilidade da Obrigação. Da Responsabilidade Patrimonial. 18. Das Diversas Espécies de Execução.
Disposições Gerais. 19. Da Execução para a Entrega de Coisa. Da Entrega de Coisa Certa. Da Entrega de Coisa
Incerta. 20. Da Execução das Obrigações de Fazer ou de Não Fazer. Disposições Comuns. Da Obrigação de
Fazer. Da Obrigação de Não Fazer. 21. Da Execução por Quantia Certa. Disposições Gerais. Da Citação do
Devedor e do Arresto. Da Penhora, do Depósito e da Avaliação: Do objeto da penhora; Da documentação da
penhora, de seu registro e do depósito; Do lugar de realização da penhora; Das modificações da penhora; Da
penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira; Da penhora de créditos; Da penhora das quotas
ou das ações de sociedades personificadas; Da penhora de empresa, de outros estabelecimentos e de
semoventes; Da penhora de percentual de faturamento de empresa; Da penhora de frutos e rendimentos de
coisa móvel ou imóvel; Da avaliação. Da Expropriação de Bens: Da adjudicação; Da alienação. Da Satisfação
do Crédito 22. Da Execução contra a Fazenda Pública 23. Da Execução de Alimentos. 24. Dos Embargos à
Execução. 25. Da Suspensão e da Extinção do Processo de Execução. Da Suspensão do Processo de Execução.
Da Extinção do Processo de Execução. 26. Da Ordem dos Processos e dos Processos de Competência
Originária dos Tribunais. Disposições Gerais. Da Ordem dos Processos no Tribunal. Do Incidente de
Assunção de Competência. Do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. Do Conflito de Competência.
Da Homologação de Decisão Estrangeira e da Concessão do Exequatur à Carta Rogatória. Da Ação Rescisória.
Do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Da Reclamação. 27. Dos Recursos. Disposições Gerais.
Da Apelação. Do Agravo de Instrumento. Do Agravo Interno. Dos Embargos de Declaração. Dos Recursos
para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça. Do Recurso Ordinário. Do Recurso
Extraordinário e do Recurso Especial: Disposições gerais; Do julgamento dos recursos extraordinário e
especial repetitivos; Do Agravo em Recurso Especial e em Recurso Extraordinário. Dos Embargos de
Divergência. 28. Disposições Finais e Transitórias. Direito Processual Intertemporal. 29. Da Execução Fiscal:
Lei 6.830/80. 30. Dos Juizados Especiais da Fazenda Pública: Lei 12.153/09. Lei 8437/92. Lei 9494/97. Ação
Popular Lei 4717/65. Ação civil pública (Lei 7347/85); Juizados Especiais Federais (Lei 10259/01). Direito
Penal: Dos crimes praticados por particular contra a Administração em geral; Dos crimes contra a
Administração Pública.
2º) Alteração do Conteúdo Específico para o Cargo/Especialidade de Analista em Auditoria,
passando o mesmo a ter a seguinte Redação:
ANALISTA EM AUDITORIA
Sistemas, Mercado e Regulação em Saúde. Ética e Responsabilidade Social em Negócios de Saúde. Gestão
Estratégica de Pessoas. Contabilidade e Finanças para Gestão. Gestão da Qualidade em Saúde. Planejamento
Tributário e Controle de Custos. Logística no Setor de Saúde. Gestão de Processos e Projetos. Auditoria nos
Sistemas de Saúde. Políticas Públicas de Saúde no Brasil. Gestão de Serviços de Saúde. Bioética e
Bioestatística. Planejamento e Gestão em Saúde Pública. Administração dos Serviços e Recursos de Saúde.
Epidemiologia. Saúde da Mulher, do Idoso e Mental. História das Políticas de Saúde no Brasil; Legislação
estruturante, princípios e diretrizes do SUS; Pacto pela Saúde; Financiamento do SUS; Humanização e
Acolhimento – Política Nacional de Humanização; Métodos Epidemiológicos; Indicadores de Saúde;
Sistemas de informação em Saúde; Vigilância à Saúde; Modelos de atenção e cuidados em Saúde; Promoção
de Saúde; Educação em Saúde; Planejamento e Gestão em saúde.
3º) Alteração do Conteúdo Específico para o Cargo/Especialidade de Contador, passando o mesmo
a ter a seguinte Redação:
CONTADOR
Contabilidade geral: conceito, finalidade e campo de aplicação. Princípios fundamentais de contabilidade.
Equação do patrimônio. Lançamentos usuais da contabilidade geral. Contas patrimoniais e de resultado.
Contas retificadoras. Demonstrações financeiras ou contábeis: balanço patrimonial, demonstração do
resultado do exercício, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração das mutações do
patrimônio líquido, demonstração das origens e aplicações de recursos, notas explicativas. Contabilidade das
instituições públicas: conceito, campo de atuação, objetivos e organização da contabilidade pública. Regimes
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contábeis. Orçamento público: conceito, instrumentos básicos de planejamento, princípios orçamentários.
Recursos para execução dos programas: exercício financeiro, créditos orçamentários, créditos adicionais.
Receitas públicas: conceito, classificação legal da receita orçamentária, estágios da receita, receita da dívida
ativa. Despesas públicas: definição, classificação legal da despesa orçamentária, tipos de empenho, restos a
pagar. Dívida flutuante e dívida fundada. Patrimônio na administração pública: conceito de execução
patrimonial, patrimônio sob os aspectos qualitativo e quantitativo, direitos das entidades públicas,
obrigações das entidades públicas, variações patrimoniais. Escrituração na administração pública: conceito e
normas. Sistemas contábeis: orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação. Lançamentos
contábeis usuais da contabilidade pública, operações de encerramento de exercício. Estrutura e análise das
demonstrações contábeis: conceito, demonstrações contábeis na administração pública. Composição e
conteúdo dos balanços públicos: balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das
variações patrimoniais. Análise e interpretação dos Balanços Públicos: quocientes sobre os balanços, análise,
indicadores e indicativos contábeis. Levantamento de contas: prestação de contas, tomada de contas; análise
das demonstrações financeiras – Lei n.° 6.404/76. Controladoria e Auditoria Contábil. Controladoria:
conceito, funções e atribuições. Auditoria: noções gerais sobre auditoria: conceituação e objetivos. Legislação
Aplicada à Gestão Pública: Lei Complementar n° 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei n°
4320/1964 atualizada. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP e das demonstrações Contábeis
Aplicadas ao Setor Público - DCASP.
4º) Alteração do Conteúdo Específico para o Cargo/Especialidade de Comunicólogo/Comunicação
Social, com a Exclusão do Conteúdo: Decreto nº 4.799/02.
5º) Alteração do Conteúdo Específico para o Cargo/Especialidade de Técnico de Segurança do
Trabalho, passando a ter a seguinte Redação:
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Legislação Previdenciária
aplicada à aposentadoria, ao acidente do trabalho, à CAT, FAP, NTED e PPP. Higiene do Trabalho e princípios
de Ergonomia. Domínio e aplicação dos conceitos de Riscos Ambientais, acidentes, estatística aplicada,
inspeções, investigação e análise de acidentes. Árvores de Falha, APR, FMEA. Prevenção de Acidentes e
Doenças. Assessoria às CIPAS e SIPAT. Ética Profissional. Preparação e aplicação de treinamentos diversos.
6º) Alteração do Conteúdo Específico para o Cargo/Especialidade de Instrutor/Artes Marciais-Judô,
passando o mesmo a ter a seguinte Redação:
INSTRUTOR/ARTES MARCIAIS – JUDÔ
Conhecimentos básicos sobre o Judô, história, regras, fundamentos pedagógicos e técnicas. O Judô no Brasil.
Benefícios da prática de esportes. Contextualização sócio–cultural da prática desportiva. Lazer. O corpo e o
lúdico. Políticas Públicas (lazer e esporte). Atividades de recreação e lazer. Metodologia do treinamento
desportivo. Compreensão do desenvolvimento motor. Legislação esportiva. Lesões esportivas. Segurança
Esportiva. Treinamento desportivo. Primeiros socorros. Aquecimento Neuromuscular. Alongamento
Muscular. Conhecimento sobre Aptidão Física. Influência das Atividades Físicas e Recreativas na Melhoria da
Qualidade de Vida. Esportes (regras oficiais), jogos, lutas e ginásticas;
7º) Alteração do Conteúdo Específico para o Cargo/Especialidade de Instrutor/Artes MarciaisKaratê, passando o mesmo a ter a seguinte Redação:
INSTRUTOR/ARTES MARCIAIS – KARATÊ
Conhecimentos básicos sobre o Karatê, história, regras, fundamentos pedagógicos e técnicas. O Karatê no
Brasil. Benefícios da prática de esportes. Contextualização sócio–cultural da prática desportiva. Lazer. O
corpo e o lúdico. Políticas Públicas (lazer e esporte). Atividades de recreação e lazer. Metodologia do
treinamento desportivo. Compreensão do desenvolvimento motor. Legislação esportiva. Lesões esportivas.
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Segurança Esportiva. Treinamento desportivo. Primeiros socorros. Aquecimento Neuromuscular.
Alongamento Muscular. Conhecimento sobre Aptidão Física. Influência das Atividades Físicas e Recreativas
na Melhoria da Qualidade de Vida. Esportes (regras oficiais), jogos, lutas e ginásticas;
8º) Alteração do Conteúdo Específico para o Cargo/Especialidade de Instrutor/Artesanato,
passando o mesmo a ter a seguinte Redação:
INSTRUTOR/ARTESANATO
Processo de criação, cores, disco cromático. Conceito de criatividade. Percepção visual e tátil. Aspectos do
artesanato: linha, forma, superfície, volume, espaço. Receita e preparação da massa de biscuit; utilização
adequada de estecas, rolos de texturas, moldes de silicone, extrusora e seus discos; modelagem; montagem
de arranjos decorativos variados; decoração de vidros; tingimento correto da massa com tinta a óleo e tinta
para tecidos; pintura; Reciclagem: Utilização de garrafas Pets; Artesanato em Papel-Jornal; Fuxico;
Patchwork; Decoupage; Técnica de Mosaico; Costumização; Pátina; Crochê e bordado.
9º) Alteração do Conteúdo Específico para o Cargo/Especialidade de Instrutor/Ballet, passando o
mesmo a ter a seguinte Redação:
INSTRUTOR/BALLET
História do Ballet Clássico, Terminologia do Ballet Clássico, Princípios de Composição de Espetáculo e
Coreografias, Fundamentos de Didática de ensino na dança (O programa de aula e a peculiaridades do
ensino), Princípios da Dança-Educação. Conhecimentos das diversas propostas de danças e suas
características e significados (pessoais, culturais e políticos) Produtos da dança (instruções diretas,
descobertas guiadas, respostas selecionadas, jogos, etc.), composição coreográfica a partir das diversas
fontes culturais. Elementos de tecnologia que apoiam o fazer da dança. Estilos, escolas, tendências da dança
relacionadas com seu momento cultural e com a produção. Conhecimentos de simetria, espaço, movimento,
harmonia. Noções de anatomia e primeiros socorros. Estrutura do corpo, seu funcionamento e cuidados na
prevenção de lesões. História das danças Mundo e no Brasil, Estilos existentes e principais características de
cada um, Consciência Corporal: sensibilização, alongamento e postura. Qualidades e componentes do
movimento em dança, Didática de ensino na dança, Princípios de composição de espetáculo e coreografias,
Fundamentos de Didática de ensino na dança (O programa de aula e a peculiaridades do ensino). Dança
Contemporânea. Folclore Brasileiro. Repertório e Coreografia. Anatomia para Dança. Terminologia e
Codificação. Técnica do Movimento. Alongamento. Ritmo, coordenação e musicalidade. Didática de Ensino da
Dança. Oficinas e atividade; Anatomia humana: Fisiologia do exercício e fundamentos de biomecânica,
análise cinesiológica dos principais grupos musculares, tipos de alavancas, tensão e contração e trabalho
muscular, sistema de forças que atuam no corpo e princípios mecânicos aplicados ao estudo do movimento
humano, abordagem cinesiológica e biomecânica da postura, locomoção; Crescimento e desenvolvimento
humano, bases do desenvolvimento psicomotor, fundamentos psicomotores das expressões artísticas.
Processos de criação e composição de dança em contextos educacionais.
10º) Alteração do Conteúdo Específico para o Cargo/Especialidade de Instrutor/Canto Coral,
passando o mesmo a ter a seguinte Redação:
INSTRUTOR/CANTO CORAL
A técnica vocal aplicada ao canto coletivo. Heitor Villa-Lobos e o canto orfeônico no Brasil: desdobramentos
para o canto coral nos dias de hoje. O desenvolvimento do canto coral no Brasil nos séculos XX e XXI através
da Educação Musical. A técnica vocal em pequenos grupos a partir dos referenciais estabelecidos no século
XX na música popular brasileira: possibilidades de aplicação na Educação Musical. A música vocal no
renascimento e no barroco: abordagens técnicas e interpretativas e sua inserção nos cursos de licenciatura
em música. Repertório e técnica vocal para os corais infantis e juvenis. O coro cênico e seu papel na música
vocal coletiva em cursos de licenciatura em música. A formação e o campo de trabalho do regente de coro no
Brasil. Claves; armadura de clave; valores rítmicos e pausas; sinais de articulações; sinais de agógica;
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semitom, tom e alterações; classificação dos intervalos melódicos e harmônicos; enarmonia; graus da escala
diatônica; escalas diatônicas nos modos maior e menor; modos litúrgicos; métricas de compasso, naturezas
de compasso, sinais de compasso, unidades de tempo e de compasso; quiálteras, acento métrico, síncopes,
contratempo; classificação de inícios e terminações de frases musicais; tons vizinhos, tons homônimos e tons
relativos; sinais de dinâmica; série harmônica; cifra cordal (literal e alfanumérica); acordes primários e
secundários; modulação harmônica; transposição; andamentos e metrônomo; sinais de abreviatura;
classificações vocais (extensão e tessitura); formas binária, ternária e rondó; instrumentos de orquestra
(classificação organológica). História da Música; principais gêneros, estilos e compositores; principais
instrumentistas e compositores; Métodos e didática de iniciação musical; A educação musical no contexto
atual; Contribuições da música na formação do indivíduo; A intencionalidade da avaliação no processo de
apropriação e produção do conhecimento.
11º) Alteração do Conteúdo Específico para o Cargo/Especialidade de Instrutor/Capoeira, passando
o mesmo a ter a seguinte Redação:
INSTRUTOR/CAPOEIRA
Conhecimentos básicos sobre a Capoeira, história, regras, fundamentos pedagógicos e técnicas. A Capoeira no
Brasil. Benefícios da prática de esportes. Contextualização sócio–cultural da prática desportiva. Lazer. O
corpo e o lúdico. Políticas Públicas (lazer e esporte). Atividades de recreação e lazer. Metodologia do
treinamento desportivo. Compreensão do desenvolvimento motor. Legislação esportiva. Lesões esportivas.
Segurança Esportiva. Treinamento desportivo. Primeiros socorros. Aquecimento Neuromuscular.
Alongamento Muscular. Conhecimento sobre Aptidão Física. Influência das Atividades Físicas e Recreativas
na Melhoria da Qualidade de Vida. Esportes (regras oficiais), jogos, lutas e ginásticas.
12º) Alteração do Conteúdo Específico para o Cargo/Especialidade de Instrutor/Dança de Rua,
passando o mesmo a ter a seguinte Redação:
INSTRUTOR/DANÇA DE RUA
História da Dança de Rua. A Dança de Rua no Brasil. Noções de coordenação motora com movimentações e
coreografias de fácil absorção. Desenvolvimento da parte auditiva através de exercícios com diversos estilos
musicais. Noções de Exercícios para exploração e conhecimento corporal. Noções do Desenvolvimento da
complexidade dos exercícios. Criação e desenvolvimento de coreografias. Conhecimentos das diversas
propostas de danças e suas características e significados (pessoais, culturais e políticos) Produtos da dança
(instruções diretas, descobertas guiadas, respostas selecionadas, jogos, etc.), composição coreográfica a
partir das diversas fontes culturais. Elementos de tecnologia que apoiam o fazer da dança. Estilos, escolas,
tendências da dança relacionadas com seu momento cultural e com a produção. Conhecimentos de simetria,
espaço, movimento, harmonia. Noções de anatomia e primeiros socorros. Estrutura do corpo, seu
funcionamento e cuidados na prevenção de lesões. História das danças Mundo e no Brasil, Estilos existentes
e principais características de cada um, Consciência Corporal: sensibilização, alongamento e postura.
Qualidades e componentes do movimento em dança, Didática de ensino na dança, Princípios de composição
de espetáculo e coreografias, Fundamentos de Didática de ensino na dança (O programa de aula e a
peculiaridades do ensino). Dança Contemporânea. Folclore Brasileiro. Repertório e Coreografia. Anatomia
para Dança. Terminologia e Codificação. Técnica do Movimento. Alongamento. Ritmo, coordenação e
musicalidade. Didática de Ensino da Dança. Oficinas e atividade; Anatomia humana: Fisiologia do exercício e
fundamentos de biomecânica, análise cinesiológica dos principais grupos musculares, tipos de alavancas,
tensão e contração e trabalho muscular, sistema de forças que atuam no corpo e princípios mecânicos
aplicados ao estudo do movimento humano, abordagem cinesiológica e biomecânica da postura, locomoção;
Crescimento e desenvolvimento humano, bases do desenvolvimento psicomotor, fundamentos psicomotores
das expressões artísticas. Processos de criação e composição de dança em contextos educacionais
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13º) Alteração do Conteúdo Específico para o Cargo/Especialidade de Instrutor/Dança de Salão,
passando o mesmo a ter a seguinte Redação:
INSTRUTOR/DANÇA DE SALÃO
Ritmo. Dança. Dança de Salão. Dança aos pares. Sentido dos passos pelos cavalheiros ou damas. Compasso da
música. Conhecimentos das diversas propostas de danças e suas características e significados (pessoais,
culturais e políticos) Produtos da dança (instruções diretas, descobertas guiadas, respostas selecionadas,
jogos, etc.), composição coreográfica a partir das diversas fontes culturais. Elementos de tecnologia que
apoiam o fazer da dança. Estilos, escolas, tendências da dança relacionadas com seu momento cultural e com
a produção. Conhecimentos de simetria, espaço, movimento, harmonia. Noções de anatomia e primeiros
socorros. Estrutura do corpo, seu funcionamento e cuidados na prevenção de lesões. História das danças
Mundo e no Brasil, Estilos existentes e principais características de cada um, Consciência Corporal:
sensibilização, alongamento e postura. Qualidades e componentes do movimento em dança, Didática de
ensino na dança, Princípios de composição de espetáculo e coreografias, Fundamentos de Didática de ensino
na dança (O programa de aula e a peculiaridades do ensino). Dança Contemporânea. Folclore Brasileiro.
Repertório e Coreografia. Anatomia para Dança. Terminologia e Codificação. Técnica do Movimento.
Alongamento. Ritmo, coordenação e musicalidade. Didática de Ensino da Dança. Oficinas e atividade;
Anatomia humana: Fisiologia do exercício e fundamentos de biomecânica, análise cinesiológica dos principais
grupos musculares, tipos de alavancas, tensão e contração e trabalho muscular, sistema de forças que atuam
no corpo e princípios mecânicos aplicados ao estudo do movimento humano, abordagem cinesiológica e
biomecânica da postura, locomoção; Crescimento e desenvolvimento humano, bases do desenvolvimento
psicomotor, fundamentos psicomotores das expressões artísticas. Processos de criação e composição de
dança em contextos educacionais.
14º) Alteração do Conteúdo Específico para o Cargo/Especialidade de Instrutor/Instrumento de
Sopro, passando o mesmo a ter a seguinte Redação:
INSTRUTOR/INSTRUMENTO DE SOPRO
Generalidades: Propriedades do som / Nota; pentagrama / Clave. Duração: Figura da nota: pausa / Ligadura;
ponto de aumento; duplo ponto de aumento; fermata; ponto de diminuição / Compasso / Compasso simples
e compasso / Fórmula do compasso/ Regras de grafia / Andamento / Marcação de compasso / Quiálteras /
Contratempo; sincopa / Articulações /Sinais de repetição. Intensidade: Sinais de dinâmica. Altura: Noção de
intervalo; semiton e tom / Sinais de alteração / Notas enarmônicas, semitom cromático e diatônico / Escala;
modo / Modo maior / Modo menor / Noção de melodia e harmonia / Tonalidade. Tríades das harmonias
principais. Acorde de sexta. O acorde de sétima de dominante. Inversões de acorde de V7. Acordes derivados
do V7. Notas estranhas ao acorde. Acorde de 6/4, acorde de II 6/5. Acordes sobre II, III, VI e VII. Acordes de
sétima de I, II, III, IV, VI e VII Alteração simples. Dominantes secundárias. Outros tipos de alteração.
Modulação - I Modulação – II.
15º) Alteração do Conteúdo Específico para o Cargo/Especialidade de Instrutor/Jazz, passando o
mesmo a ter a seguinte Redação:
INSTRUTOR/JAZZ
História do Jazz. O Jazz no Brasil. Técnicas aplicadas ao Jazz. Noções de coordenação motora com
movimentações e coreografias de fácil absorção. Desenvolvimento da parte auditiva através de exercícios
com diversos estilos musicais. Noções de Exercícios para exploração e conhecimento corporal. Noções do
Desenvolvimento da complexidade dos exercícios. Criação e desenvolvimento de coreografias.
Conhecimentos das diversas propostas de danças e suas características e significados (pessoais, culturais e
políticos) Produtos da dança (instruções diretas, descobertas guiadas, respostas selecionadas, jogos, etc.),
composição coreográfica a partir das diversas fontes culturais. Elementos de tecnologia que apoiam o fazer
da dança. Estilos, escolas, tendências da dança relacionadas com seu momento cultural e com a produção.
Conhecimentos de simetria, espaço, movimento, harmonia. Noções de anatomia e primeiros socorros.
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Estrutura do corpo, seu funcionamento e cuidados na prevenção de lesões. História das danças Mundo e no
Brasil, Estilos existentes e principais características de cada um, Consciência Corporal: sensibilização,
alongamento e postura. Qualidades e componentes do movimento em dança, Didática de ensino na dança,
Princípios de composição de espetáculo e coreografias, Fundamentos de Didática de ensino na dança (O
programa de aula e a peculiaridades do ensino). Dança Contemporânea. Folclore Brasileiro. Repertório e
Coreografia. Anatomia para Dança. Terminologia e Codificação. Técnica do Movimento. Alongamento. Ritmo,
coordenação e musicalidade. Didática de Ensino da Dança. Oficinas e atividade; Anatomia humana: Fisiologia
do exercício e fundamentos de biomecânica, análise cinesiológica dos principais grupos musculares, tipos de
alavancas, tensão e contração e trabalho muscular, sistema de forças que atuam no corpo e princípios
mecânicos aplicados ao estudo do movimento humano, abordagem cinesiológica e biomecânica da postura,
locomoção; Crescimento e desenvolvimento humano, bases do desenvolvimento psicomotor, fundamentos
psicomotores das expressões artísticas. Processos de criação e composição de dança em contextos
educacionais.
16º) Alteração do Conteúdo Específico para o Cargo/Especialidade de Instrutor/Percussão,
passando o mesmo a ter a seguinte Redação:
INSTRUTOR/PERCUSSÃO
Regras básicas de grafia musical: Leitura e escrita nas claves de sol e de fá. Fórmulas de compasso simples e
composto: divisão e subdivisão das unidades de tempo em 4 (quatro) ou 6 (seis) partes. Quiálteras de 3
(três) e 2 (dois) nos compassos simples e composto, respectivamente. Armaduras de clave: tonalidades
maiores, menores, homônimas, relativas e enarmônicas. Formação dos modos maior e menor (formas
natural, harmônica e melódica) e seus respectivos graus tonais e modais. Intervalos harmônicos e melódicos,
simples e compostos. Estrutura das tríades (acordes de três sons) maior, menor, aumentada e diminuta e
suas inversões. Cifragem: notação de cifragem alfanumérica de música popular constando de: tríades e
tétrades construídas sobre os graus das escalas maior e menor (natural, melódica e harmônica). Funções
harmônicas sobre o I, IV e V graus. Tríade no estado fundamental, primeira e segunda inversões. Modos
maior e menor (harmônico, melódico e natural). Acordes de sétima da dominante, sétima da sensível, sétima
diminuta e sétima do II grau. Acordes de nona da dominante. Sequência diatônica (Marcha harmônica).
Inclinação (Dominantes secundárias). Modulação a tons vizinhos. Notas melódicas. Cadências. Uma melodia
para ser harmonizada.
17º) Alteração do Conteúdo Específico para o Cargo/Especialidade de Instrutor/Teatro, passando o
mesmo a ter a seguinte Redação:
INSTRUTOR/TEATRO
O novo papel do encenador no surgimento do teatro moderno, o lugar e a função do texto, da cenografia e a
renovação da arte do ator nesse contexto. As relações entre espaço e encenação no surgimento do teatro
moderno. As relações entre espaço e encenação no surgimento do teatro moderno. 4. A irrupção do real na
cena contemporânea. O teatro brasileiro contemporâneo: as criações compartilhadas. História do Teatro - a
história do teatro a partir dos dramaturgos e suas obras, dos gêneros e das formas de representação.
Elementos do Teatro - os elementos constitutivos do teatro no ator. O jogo e a representação teatral. O “fazde-conta” infantil e o teatro. O universo ficcional do teatro e o desenvolvimento do indivíduo. A
aprendizagem proporcionada pela experiência com jogos teatrais. Relação indivíduo/grupo no trabalho
teatral. Teatro e consciência social. Comunicação entre jogadores e plateia no jogo teatral. História do Teatro
ocidental do século XX. História do Teatro não‐ocidental e as diferentes abordagens teóricas no estudo destes
fenômenos: Teatro antropológico e abordagens interculturais, estudos em etnocenologia, Performance
Studies e o transculturalismo. Conceitos de texto dramatúrgico; as regras da narrativa teatral; concepções
tradicionais de tempo, lugar e ação dramática e suas transformações; lugar do autor, modelos da escritura
dramática). Interpretação teatral: concepções do trabalho do ator (Stanislavsky, Meyerhold; Brecht;
Grotowski; Novarina. Barba, Boal). Teatro e performance (os estudos brasileiros de Cohen). Usos e
concepções do corpo e do trabalho do ator. O Teatro e as outras artes. O Teatro e os projetos / experiências
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de inclusão social. O Teatro e a extensão universitária; Teatro e comunidades Projetos de pesquisa em artes
cênicas. A arte e a educação. O ensino da arte: legislação e prática. Arte e questões sociais da atualidade –
temas transversais.
18º) Alteração do Conteúdo Específico para o Cargo/Especialidade de Instrutor/Violão, passando o
mesmo a ter a seguinte Redação:
INSTRUTOR/VIOLÃO
Regras básicas de grafia musical: Leitura e escrita nas claves de sol e de fá. Fórmulas de compasso simples e
composto: divisão e subdivisão das unidades de tempo em 4 (quatro) ou 6 (seis) partes. Quiálteras de 3
(três) e 2 (dois) nos compassos simples e composto, respectivamente. Armaduras de clave: tonalidades
maiores, menores, homônimas, relativas e enarmônicas. Formação dos modos maior e menor (formas
natural, harmônica e melódica) e seus respectivos graus tonais e modais. Intervalos harmônicos e melódicos,
simples e compostos. Estrutura das tríades (acordes de três sons) maior, menor, aumentada e diminuta e
suas inversões. Cifragem: notação de cifragem alfanumérica de música popular constando de: tríades e
tétrades construídas sobre os graus das escalas maior e menor (natural, melódica e harmônica). Funções
harmônicas sobre o I, IV e V graus. Tríade no estado fundamental, primeira e segunda inversões. Modos
maior e menor (harmônico, melódico e natural). Acordes de sétima da dominante, sétima da sensível, sétima
diminuta e sétima do II grau. Acordes de nona da dominante. Sequência diatônica (Marcha harmônica).
Inclinação (Dominantes secundárias). Modulação a tons vizinhos. Notas melódicas. Cadências. Uma melodia
para ser harmonizada.
19º) Alteração do Conteúdo Específico para o Cargo/Especialidade de Instrutor/Violino, passando o
mesmo a ter a seguinte Redação:
INSTRUTOR/VIOLINO
Regras básicas de grafia musical: Leitura e escrita nas claves de sol e de fá. Fórmulas de compasso simples e
composto: divisão e subdivisão das unidades de tempo em 4 (quatro) ou 6 (seis) partes. Quiálteras de 3
(três) e 2 (dois) nos compassos simples e composto, respectivamente. Armaduras de clave: tonalidades
maiores, menores, homônimas, relativas e enarmônicas. Formação dos modos maior e menor (formas
natural, harmônica e melódica) e seus respectivos graus tonais e modais. Intervalos harmônicos e melódicos,
simples e compostos. Estrutura das tríades (acordes de três sons) maior, menor, aumentada e diminuta e
suas inversões. Cifragem: notação de cifragem alfanumérica de música popular constando de: tríades e
tétrades construídas sobre os graus das escalas maior e menor (natural, melódica e harmônica). Funções
harmônicas sobre o I, IV e V graus. Tríade no estado fundamental, primeira e segunda inversões. Modos
maior e menor (harmônico, melódico e natural). Acordes de sétima da dominante, sétima da sensível, sétima
diminuta e sétima do II grau. Acordes de nona da dominante. Sequência diatônica (Marcha harmônica).
Inclinação (Dominantes secundárias). Modulação a tons vizinhos. Notas melódicas. Cadências. Uma melodia
para ser harmonizada.
20º) Correção de Erro Material no Conteúdo Específico para o Cargo/Especialidade de Musico
Instrumentista, passando o mesmo a ter a seguinte Redação:
MÚSICO INSTRUMENTISTA
Teoria musical básica: leitura e escrita musical. Conceitos básicos de técnica vocal. Técnicas básicas de
regência. Conhecimentos gerais em música: Classificação da história da música em períodos, relacionando
principais compositores; classificação de gêneros na música de concerto e popular; classificação dos
instrumentos musicais; Leitura e compreensão de partituras: Estruturação temporal: métrica (conceito e
padrões); padrões rítmicos; Leitura nas claves de Sol, de Dó na 3ª e 4ª linha e de Fá; Estruturas fraseológicas;
Harmonia: tonalidade; formação de acordes; funções principais e secundárias; cifragem tradicional e
popular; Identificação dos processos de elaboração musical: repetição; variação; transposição (real e tonal);
inversão; retrogradação; aumentação e diminuição rítmica. Manejo de equipamentos eletrônicos e softwares
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de música: Utilização de microfones e mesas de som; Programa para notação musical: Finale; Programa para
gravação de áudio: Sonar e ProTools. Folclore mineiro e nacional. Arte mineira: música, teatro e plástica. A
importância do ver, fazer e pensar o processo artístico. Arte e História. Teoria e História do Teatro: Estudos
comparados entre diferentes culturas e civilizações.
21º) Alteração do Conteúdo Específico para o Cargo/Especialidade de Auxiliar de Serviços
Administrativos, passando o mesmo a ter a seguinte Redação:
AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Limpeza de equipamentos e conservação de materiais. Organização do local de trabalho. Comportamento no
local de trabalho. Noções básicas sobre higiene e limpeza: Noções de higiene, saúde corporal e cuidado
pessoal no ambiente de trabalho; Segurança no ambiente de trabalho: Segurança individual e coletiva no
ambiente de trabalho; Assuntos da atualidade: acontecimentos nacionais e internacionais abordados em
jornais, revistas, programas de rádio e T.V. Cultura Geral Brasileira. Conservação do Meio-ambiente. Coleta
do Lixo, Tratamento adequado do lixo, reciclagem do lixo, classificação do lixo. Poluição ambiental.
Comportamento no local de trabalho. Ética Profissional. Região Sudeste: Aspectos enfocando Relevo, Clima,
Vegetação, Hidrografia, População, Agricultura, Pecuária, Transporte e o Sistema Urbano. Noções gerais
sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, ecologia
desenvolvimento sustentável e responsabilidade socioambiental, com as diversas áreas correlatas do
conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional.
Ficam mantidos os demais termos do Edital. Esta ERRATA integra o Edital respectivo, para todos os efeitos
legais, sendo publicado no Mural da Prefeitura e no site da Organizadora.

Uberlândia - MG, 06 de setembro de 2016.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal
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