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CONCURSO PÚBLICO - EDITAL No 001/2018
ERRATA 01

A Comissão Especial de Concurso Público, nomeada pela Portaria 7069/2018, torna pública a ERRATA 01 ao
Edital 01/2018.

ONDE SE LÊ:
ANEXO I

CÓDIGO
DO CARGO
PARA
INSCRIÇÃO

CARGO

REQUISITOS
MÍNIMOS
(ESCOLARIDADE/
FORMAÇÃO)

TOTAL
DE
VAGAS

JORNADA
RESERVA
VENCIMENTODE
DE VAGA
BASE
TRABALHO
PARA
(R$) **
SEMANAL
DEFICIENTE

NÍVEL SUPERIOR

01

02

03

Graduação em
Administração com
ADMINISTRADOR registro no
respectivo Conselho
de Classe.
Graduação em
Engenharia Civil
ENGENHEIRO
com registro no
CIVIL
respectivo Conselho
de Classe.

RT*

30 h

3.351,72

30h

3.351,72

1

[...]

[...]
ADMINISTRADOR- [...]
ENGENHEIRO CIVIL- [...]

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DAS PROVAS OBJETIVAS
Escolaridade: Nível Superior
Cargo

Administrador, Engenheiro
Civil, Engenheiro Eletricista,
Engenheiro Sanitarista.

Número
de
Questões

Valor de
cada
Questão

Mínimo de pontos
exigido em
núcleo de prova

Conhecimentos Técnicoprofissionais

20

10

100

Legislação Municipal

10

10

50

Português

10

10

50

Núcleo de Prova
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ANEXO III – CONTEÚDOS

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE NÍVEL SUPERIOR
 CONHECIMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL

ADMINISTRADOR
[...]
ENGENHEIRO CIVIL
[...]

LEIA-SE:

CÓDIGO
DO CARGO
PARA
INSCRIÇÃO

CARGO

REQUISITOS
MÍNIMOS
(ESCOLARIDADE/
FORMAÇÃO)

TOTAL
DE
VAGAS

JORNADA
RESERVA
VENCIMENTODE
DE VAGA
BASE
TRABALHO
PARA
(R$) **
SEMANAL
DEFICIENTE

NÍVEL SUPERIOR

01

13

14

02

[...]
[...]

Graduação em
Administração com
ADMINISTRADOR registro no
respectivo Conselho
de Classe.
Graduação em
ADVOGADO
Direito com registro
na OAB.
Graduação em
Serviço Social com
ASSISTENTE
registro no
SOCIAL
respectivo Conselho
de Classe.
Graduação em
Engenharia Civil
ENGENHEIRO
com registro no
CIVIL
respectivo Conselho
de Classe.

RT*

RT*

-

RT*

30 h

3.351,72

30h

5.145,25

30h

2.601,95

30h

3.351,72

1
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ADMINISTRADOR- [...]
ADVOGADO- Defender direitos e interesses do Município, representando-o em juízo ou fora dele, nas ações
em que este for autor, réu, ou interessado, acompanhando o andamento de processos, praticando os atos
necessários para garantir seu trâmite legal, prestando assistência jurídica, propondo ou contestando ações,
solicitando providências, avaliando provas documentais e orais, contribuindo na elaboração de projetos de lei,
analisando legislação para atualização e implementação, apresentando recursos, comparecendo a audiências e
outros atos, dentro dos princípios éticos.
 Prestar assessoria jurídica extrajudicialmente, mediando questões, contribuindo na elaboração de projetos
de lei, proferindo palestras, prestando serviços de peritagem, arbitrando interesses de partes, formalizando
parecer técnico jurídico, firmando acordos, realizando audiências administrativas, participando de negociações
coletivas.
 Adequar os fatos à legislação aplicável, estudando a matéria jurídica e de outra natureza e consultando
códigos, leis, jurisprudência, doutrina e outros documentos.
 Obter os elementos necessários à defesa ou acusação, complementando ou apurando as informações
levantadas, bem como tomando outras medidas como preparar a defesa ou acusação e arrolar e correlacionar
fatos, aplicando o procedimento adequado para apresentá-los em juízo, entre outros.
 Redigir e elaborar documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de
natureza administrativa, fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal, constitucional e outras, bem como atos
administrativos, convênios, termos administrativos, projetos de lei, entre outros.
 Efetuar a cobrança da dívida ativa, judicial ou extrajudicialmente, bem como coordenar e participar de
comissões de inquéritos e sindicâncias.
 Assistir a Prefeitura, Autarquia ou Fundação, na negociação de contratos, convênios, e acordos com outras
entidades públicas ou privadas, bem como avaliar os procedimentos referentes aos diversos tipos de convênios
e contratos firmados, examinando toda a documentação e os aspectos legais concernentes à transação.
 Representar, quando designado, a Secretaria Municipal, Fundação ou Autarquia em que está lotado.
 Supervisionar e executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela administração pública,
direta, indireta, entidades e organizações populares do município.
 Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de
atuação.
 Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, realizando-as
em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de
atuação.
 Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas e/ou
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre situações e problemas
identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município.
 Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional.
ASSISTENTE SOCIAL- Coordenar e executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela
administração pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade
com a Lei Orgânica da Assistência Social, Política Nacional de Assistência Social – PNAS e Sistema Único de
Assistência Social – SUAS, SUS e Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a Legislação Municipal
visando auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de vida da população
 Elaborar e/ou executar os programas e projetos de geração de renda, bem como orientar os usuários
quanto a importância da qualificação e reinserção ao mundo do trabalho.
 Proporcionar através da intervenção profissional, junto aos usuários e suas famílias a discussão do projeto
de vida destes, visando a busca de alternativas que venham construir a autonomia dos mesmos.
 Buscar pela solução de problemas identificados pelo estudo da realidade social, desenvolvendo ações
educativas e sócios educativas nas unidades de saúde, educação e assistência social, bem como elaborar
pareceres, perícias, relatórios e registros das atividades desenvolvidas.
 Assessorar, monitorar e avaliar projetos, programas, serviços e benefícios sócio-assistenciais, bem como da
rede prestadora de serviços, projetos e programas sócio-assistenciais inscritas, registradas, conveniadas ou
parceiras.

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE BLUMENAU
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL No 001/2018
ERRATA 01
 Colaborar com a efetividade da aplicação dos direitos dos cidadãos e das políticas sociais, por meio da
promoção social junto a entidades da comunidade e Conselhos Municipais, através de reuniões – ordinárias
e/ou extraordinárias, comissões, orientações, campanhas, palestras, levantamento sóciofamiliar, visitas
domiciliares e outros.
 Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras entidades públicas e/ou particulares, realizando
estudos, exposições sobre situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando, discutindo,
trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao
Município.
 Articular informações, juntamente com profissionais de outras áreas, a fim de levantar subsídios para a
elaboração de diretrizes, atos e programas de ação social referentes a diversos segmentos de atuação, sejam
eles econômicos, profissionais, de orientação, reabilitação, acidentados e outros.
 Implementar e alimentar os sistemas de informação das políticas públicas.
 Contribuir na elaboração orçamentária do repasse de recursos dos Fundos Municipais, Nacionais e
Filantrópicos para entidades cadastradas nos programas de políticas sociais, bem como, prestando orientação
técnica e operacional quanto à elaboração e execução de serviços, programas e projetos no âmbito das
políticas públicas.
 Atender a população em casos de emergência e calamidade, in loco ou em abrigos, auxiliando na
elaboração de planos de assistência a defesa civil.
 Possibilitar ao Ministério Público e ao Poder Judiciário o entendimento global das aplicações e execuções de
programas, projetos e serviços, por meio de elaboração de relatórios e pareceres sociais.
 Fazer visitas domiciliares aos servidores afastados, quando necessário, emitindo parecer, bem como
elaborar relatório social nos processos de doença em pessoa da família.
 Atender periodicamente e apresentar parecer social dos servidores em gozo do auxílio doença.
 Atender o servidor readaptado/reabilitado pelos médicos peritos, encaminhando relatório ao Diretor
Presidente do Instituto para providências.
 Participar na melhoria e aperfeiçoamento das equipes profissionais e multiprofissionais, subsidiando
decisões e ações, bem como do planejamento e avaliação das mesmas.
 Colaborar com a formação e/ou aprimoramento de outros profissionais, orientando estágios e participando
de programas de treinamento em serviço.
 Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de
atuação.
 Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas e/ou
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre situações e problemas
identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município.
ENGENHEIRO CIVIL- [...]

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DAS PROVAS OBJETIVAS
Escolaridade: Nível Superior
Cargo

Administrador, Advogado,
Assistente Social, Engenheiro
Civil, Engenheiro Eletricista,
Engenheiro Sanitarista.

Número
de
Questões

Valor de
cada
Questão

Mínimo de pontos
exigido em
núcleo de prova

Conhecimentos Técnicoprofissionais

20

10

100

Legislação Municipal

10

10

50

Português

10

10

50

Núcleo de Prova
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ANEXO III – CONTEÚDOS

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE NÍVEL SUPERIOR
 CONHECIMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL
ADMINISTRADOR
[...]
ADVOGADO
DIREITO CONSTITUCIONAL: Princípios específicos de interpretação constitucional. Direito Constitucional
Intertemporal. Vigência, validade e eficácia das normas constitucionais e infraconstitucionais do regime
constitucional anterior. Disposições constitucionais gerais e transitórias. O Estado Democrático de Direito.
Princípios constitucionais fundamentais, gerais e setoriais. Regime representativo. República. Presidencialismo
e Parlamentarismo. O princípio da supremacia da Constituição. Controle da constitucionalidade das leis e
atos normativos. Modalidades: difuso e concentrado. Ação direta de inconstitucionalidade contra atos
comissivos e omissivos. Ação declaratória de constitucionalidade. Ação de descumprimento de preceito
fundamental. Inconstitucionalidade face à Constituição do Estado. Direitos e garantias fundamentais:
individuais e coletivos. Liberdade, igualdade, devido processo legal, inviolabilidade do domicílio, sigilo das
comunicações, propriedade e sua função social. Direitos políticos. Direitos sociais e difusos. Ordem social.
Organização político-administrativa do Estado brasileiro. Repartição de competências e seus critérios.
Competências político-administrativas e legislativas. Princípio da Reserva da Administração. Autonomia dos
entes federativos. Intervenção federal e estadual. Mecanismos de integração e de cooperação federativos:
regiões, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. O Município na Constituição Federal
Princípios de organização e competências municipais. Lei Orgânica do Município. Separação de Poderes: o
sistema de freios e contrapesos. As funções legislativa, administrativa e jurisdicional. Delegações de funções.
Invasões de competência. Poder Legislativo. Organização, Funções típicas e atípicas. Atividades impróprias e
passíveis de glosa. Imunidade parlamentar dos Vereadores. Regime remuneratório. Verbas indenizatórias.
Proibições e Perda do Mandato. Total da despesa do Legislativo. Controle parlamentar dos atos da
administração pública. Comissões parlamentares de inquérito: objeto, poderes e limites. Processo legislativo.
Iniciativa das leis. Emendas parlamentares. Discussão e votação. Sanção e veto. Promulgação e publicação.
Espécies legislativas: emendas à Lei Orgânica, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos
legislativos e resoluções. Medidas Provisórias. Poder Executivo. Atribuições do Chefe do Executivo. Prefeito
Municipal. Mandato. Perda do mandato. Atribuições. Responsabilidade político-administrativa. Crime de
Responsabilidade. Improbidade Administrativa. Foro competente. Secretários Municipais. Regime
remuneratório dos agentes políticos do Poder Executivo. Acumulação. Poder regulamentar: natureza,
modalidades e limites ao seu exercício. Administração Pública. Princípios constitucionais. Regimes de
servidores públicos. Direitos e deveres. Acumulação. Nepotismo. Previdência. Licitação. Controle parlamentar e
Jurisdicional. Órgãos do Poder Judiciário do Estado. Competências do Tribunal de Justiça. Ações
constitucionais. Habeas corpus. Mandado de segurança individual e coletivo. Ação popular. Ação civil pública.
Mandado de injunção. Habeas data. Finanças Públicas. Orçamento. Princípios constitucionais. Fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Tribunais de Contas da União e dos Estados:
competências. Operações de crédito, inclusive externas, contraídas por Municípios. Transferências voluntárias
e retenção de receitas públicas. Sistema Tributário Nacional. Competências tributárias da União, Estados e
Municípios. Limitações constitucionais ao poder de tributar: imunidades e privilégios. Princípios constitucionais
tributários: capacidade contributiva, legalidade, anterioridade e irretroatividade. Ordem econômica e
financeira. Princípios da ordem econômica. Intervenção do Estado. Prestação de serviços públicos e
exploração da atividade econômica. O meio ambiente na Constituição Federal. Princípios constitucionais de
direito ambiental. Repartição de competências ambientais entre os entes federativos. Tratamento diferenciado
de produtos e serviços conforme seu impacto ambiental. Espaços territoriais especialmente protegidos e
sistema nacional de unidades de conservação. Estudo Prévio de Impacto Ambiental e licenciamento ambiental.
DIREITO ADMINISTRATIVO: Conceito. Taxinomia. Princípios explícitos e implícitos. Interpretação. Tendências
contemporâneas. Interesse Público. Discricionariedade. Conceito. Limites. Controle de legalidade. Desvio de
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poder. Razoabilidade e proporcionalidade. Conceito jurídico indeterminado. Ato administrativo. Noções gerais.
Elementos. Características. Classificação. Desfazimento: anulação e revogação. Sanatória voluntária.
Prescrição. Organização administrativa. Noções gerais. Descentralização e Desconcentração. Órgãos
Públicos. Administração direta e indireta. Pessoas administrativas: pessoas políticas, autarquias, empresas
públicas, sociedades de economia mista, fundações e outras entidades privadas delegatárias. Advocacia
Pública. Contratos administrativos. Noções gerais. Elementos. Características. Distinção entre Acordos e
Contratos. Convênios. Cláusulas Exorbitantes. Formalização, alteração, execução e inexecução. Equilíbrio
Econômico Financeiro. Revisão, Reajuste e Repactuação. Prorrogação. Desfazimento e consequências.
Licitações. Princípios. Dispensa e inexigibilidade. Registro de Preços. Modalidades. Concorrência, tomada de
preços, convite, concurso, leilão, pregão presencial e pregão eletrônico. Habilitação. Julgamento. Recursos.
Adjudicação e homologação. Anulação e Revogação. Licitações sustentáveis. Ordem Econômica.
Fundamentos e Princípios. Atuação do Estado no domínio econômico. Planejamento. Fomento. Exploração
direta de atividade econômica. Meio ambiente. Normas de proteção ecológica. Política Nacional do Meio
Ambiente. Sistema Nacional do Meio Ambiente. Código Florestal e Áreas de Preservação Permanente, conceito
e hipóteses de supressão. Infrações administrativas ambientais. Serviços públicos. Noções gerais. Princípios
específicos. Competência da União, Estados e Municípios. Formas de execução. Delegação. Concessão.
Permissão. Autorização. Parcerias Público-Privadas. Concessão Administrativa e Concessão Patrocinada.
Gestão Associada dos Serviços Públicos. Poder Concedente, Concessionário e Usuários. Tarifa e Preço.
Modelos Tarifários. Receitas alternativas, complementares, acessórias e projetos associados. Retomada do
serviço. Encampação. Desapropriação. Reversibilidade dos bens afetos ao serviço. Bens públicos. Noções
gerais. Espécies. Afetação e desafetação. Regime dos bens públicos móveis e imóveis. Gestão patrimonial.
Venda, permuta, doação, aforamento, locação, concessão de direito real de uso, concessão de uso, cessão,
permissão e autorização de uso, dação em pagamento, usucapião, investidura e concurso voluntário. Polícia
administrativa. Noções gerais. Modos de atuação: a ordem de polícia, a licença, a autorização, a fiscalização e
a sanção de polícia. Espécies de poder de polícia. Polícias de costumes e diversões; de construções; sanitária;
de trânsito; de comércio e indústria; de profissões; ambiental. Partilha constitucional da competência de polícia
administrativa. Intervenção do Estado na propriedade. Noções gerais. Ocupação temporária. Requisição.
Limitação administrativa. Servidão administrativa. Tombamento. Intervenção sancionatória: multa, interdição,
destruição de coisas e confisco, parcelamento e edificação compulsórios. Poderes e Deveres dos
Administradores Públicos. Poder Hierárquico e Poder Disciplinar. Poder Regulamentar. Gestão financeira.
Princípios Orçamentários. Leis Orçamentárias. Orçamento. Receita e despesa. Estágios da Despesa Pública.
Execução orçamentária. Regime de Adiantamento. Responsabilidade Fiscal. Renúncia de receita. Geração da
despesa. Despesas obrigatórias de caráter continuado. Despesas com pessoal e controle. Destinação de
recursos para o setor privado. Operações de crédito. Restos a pagar. Fundos. Fiscalização contábil, financeira,
orçamentária e patrimonial. Sistemas de controle externo e interno. Tribunais de Contas. Controle da atividade
administrativa. Noções gerais. Controle parlamentar. Controle pelos Tribunais de Contas. Controle jurisdicional
e autocontrole. Contencioso administrativo. Improbidade Administrativa. Controle Judicial. Garantias e ações
constitucionais dos administrados. Juridicidade. O controle de legalidade pelo habeas corpus, mandados de
segurança individual e coletivo, habeas data, mandado de injunção, ação popular e ação civil pública.
DIREITO CIVIL. Direito Civil (Lei 10.406/2002): Vigência, validade, eficácia, interpretação e aplicação das
normas civis; Parte geral: Pessoa natural: Personalidade, capacidade, representação, assistência,
emancipação, estados (individual, familiar e político), nome e seu registro (Lei de Registros Públicos, Lei
6.015/1973), ausência, curadoria dos bens do ausente, morte e sucessão provisória e sucessão definitiva da
pessoa natural; Direitos da personalidade; Pessoa jurídica: Personalidade, capacidade, representação,
modalidades de pessoas jurídicas (associações, fundações, entes despersonalizados, sociedades de fato e
sociedades irregulares), responsabilidade e extinção; Domicílio civil das pessoas natural e jurídica; Bens
jurídicos: Classes: Bens considerados em si mesmos: Bens corpóreos e incorpóreos; Bens imóveis e móveis;
Bens fungíveis e consumíveis, bens divisíveis e indivisíveis, bens simples e compostos, bens singulares e
coletivos; Bens reciprocamente considerados: Bens principais e acessórios; Benfeitorias, acessões e pertenças:
Modalidades e distinções; Frutos e produtos: Modalidades e distinções; Bens considerados em relação ao
sujeito: Bens públicos e particulares; Bem de família: Convencional e legal (Lei 8.009/1990); Fato jurídico:
Conceituação e classificação, distinção e classificação de fato, ato e negócio jurídicos; Efeitos aquisitivos,
modificativos, conservativos e extintivos do fato jurídico; Elementos constitutivos do negócio jurídico
(Pressupostos de existência); Validade, invalidade (nulidade a anulabilidade) do negócio jurídico, representação
e simulação; Eficácia do negócio jurídico: condição, termo e encargo; Defeitos do negócio jurídico: Erro, dolo,
coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores; Atos jurídicos lícito e ilícito; Abuso de direito; Prova:
objeto, ônus e licitude; Meios de produção de prova. Prescrição e decadência: distinção, modalidades, início,
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modo de alegação e prazos; Causas impeditivas, suspensivas, interruptivas da prescrição. Direito das
obrigações; Obrigações: Modalidades: Obrigações de dar coisa certa e incerta, obrigações de fazer e não fazer,
obrigações alternativas, obrigações divisíveis e indivisíveis e obrigações solidárias (solidariedade ativa e
passiva); Transmissão das obrigações: Cessão de crédito e Assunção de Dívida; Adimplemento e extinção das
obrigações: Pagamento: Sujeitos, objeto, lugar e tempo do pagamento. Formas de extinção das obrigações:
Pagamento em consignação, pagamento com sub-rogação, imputação do pagamento, dação em pagamento,
novação, compensação, confusão e remissão das dívidas, Inadimplemento das obrigações: Efeitos do
adimplemento e do inadimplemento, mora, perdas e danos, juros legais e convencionais, cláusula penal e arras
ou sinal. Direito dos contratos; Contratos civis: Elementos e efeitos dos contratos; Formação dos contratos:
Estipulação em favor de terceiro, promessa de fato de terceiro, vícios redibitórios, evicção, contratos aleatórios,
contrato preliminar, contrato com pessoa a declarar; Extinção do contrato: Distrato, cláusula resolutiva,
resolução por onerosidade excessiva; Espécies de Contrato: Compra e venda: Disposições gerais e cláusulas
especiais, retrovenda, venda a contento e venda sujeita a prova, preempção ou preferência, venda com reserva
de domínio, venda sobre documentos; Troca ou permuta; Contrato estimatório; Doação: Disposições gerais e
revogação; Locação de coisas; Empréstimo: Classes: Comodato e mútuo; Prestação de serviço; Empreitada;
Depósito: Classes: Depósitos voluntário e necessário; Mandato: Disposições gerais, obrigações do mandatário
e do mandante, extinção do mandato, mandatos voluntário e judicial; Comissão; Agência e distribuição;
Corretagem; Transporte: Disposições gerais, transporte de pessoas e de coisas; Seguro: Disposições gerais,
seguro de dano e de pessoa; Constituição de renda; Jogo e da aposta; Fiança: Disposições gerais, efeitos e
extinção da fiança; Transação; Compromisso; Atos Unilaterais: Promessa de recompensa, gestão de negócios,
pagamento indevido, enriquecimento sem causa; Responsabilidade civil: Distinção entre responsabilidade
contratual e extracontratual, subjetiva e objetiva, direta e indireta; Obrigação de indenizar e fixação da
indenização. Direitos reais: Posse: Conceituação, classificação aquisição, efeitos e perda da posse;
Propriedade: Disposições gerais, descoberta, aquisição da propriedade Imóvel (por usucapião, pelo registro do
título e por acessão), aquisição da propriedade móvel (usucapião, ocupação, achado do tesouro, tradição,
especificação, confusão, comissão e adjunção), perda da propriedade; Direitos de vizinhança: uso anormal da
propriedade, árvores limítrofes, passagem forçada, passagem de cabos e tubulações, águas, limites entre
prédios e direito de tapagem e direito de construir; Condomínio geral: Condomínio voluntário (direitos e deveres
dos condôminos e administração do condomínio), condomínio necessário; Condomínio edilício: Disposições
gerais, administração do condomínio, extinção do condomínio; Propriedade resolúvel; Propriedade fiduciária;
Servidões: Constituição, exercício e extinção das servidões; Usufruto: Disposições gerais, direitos e deveres do
usufrutuário e extinção do usufruto; Uso; Habitação; Direito do promitente comprador; Penhor: Disposições
gerais, constituição do penhor, direitos e obrigações do credor pignoratício, extinção do penhor, penhor rural
(disposições gerais, penhor agrícola e penhor pecuário), penhor industrial e mercantil, penhor de direitos e
títulos de crédito, penhor de veículos, penhor legal; Hipoteca: Disposições gerais, hipoteca legal, registro e
extinção da hipoteca e hipoteca de vias férreas; Anticrese.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Direito Processual Civil (Lei 13.105/16/03/2015): Aplicação da norma
processual no tempo e no espaço; Legitimação: ordinária e extraordinária; Capacidade processual: capacidade
de ser parte, capacidade de estar em juízo e capacidade postulatória; Partes: Deveres, responsabilidade,
despesas, multas e substituição das partes; Procuradores: Representação processual, substituição dos
procuradores, deveres e responsabilidade (Estatuto da Advocacia e da OAB, Lei 8.906/1994 e Código de Ética
e Disciplina da OAB); Litisconsórcio; Intervenção de terceiros: Assistência: Simples e litisconsorcial, oposição,
nomeação à autoria, denunciação da lide e chamamento ao processo; Funções essenciais à justiça: Ministério
Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública e Advocacia (Constituição Federal/1988); Organização e divisão
do Poder Judiciário (Constituição Federal/1988); Competência: competência internacional, competência interna,
competência em razão do valor e da matéria, competência funcional, competência territorial, modificações da
competência e declaração de incompetência; Juiz: Poderes, deveres, responsabilidade, impedimentos e
suspeição do juiz; Auxiliares da justiça: Serventuário, oficial de justiça, perito, depositário, administrador e
intérprete; Atos processuais: Forma dos atos processuais, atos em geral, atos da parte, atos do juiz e atos do
escrivão ou chefe de secretaria; Tempo dos atos processuais: Prazos processuais: regras de contagem e
verificação dos prazos e das penalidades; Lugar dos atos processuais; Comunicações dos atos processuais:
Disposições gerais, Cartas, citações e intimações, nulidades; Distribuição e do registro; Valor da causa;
Formação do processo; Suspensão do processo; Extinção do processo; Tutela Antecipada. Processo de
conhecimento: Distinção entre processo e procedimento; Distinção ente procedimentos comum ordinário e
comum sumário; Procedimento sumário; Procedimento ordinário: Petição inicial: requisitos e pedido;
Indeferimento da petição inicial; Resposta do réu: Contestação, exceção de incompetência, de impedimento e
de suspeição, reconvenção; Revelia; Providências preliminares: Verificação dos efeitos da revelia, declaração
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incidente, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do pedido e alegações do réu; Julgamento conforme o
estado do processo: Extinção do processo, julgamento antecipado da lide, audiência preliminar e saneamento
do processo; Provas: Depoimento pessoal, confissão, exibição de documento ou coisa, prova documental (força
probante dos documentos, arguição de falsidade e produção da prova documental), prova testemunhal
(admissibilidade, valoração e produção da prova testemunhal), prova pericial, inspeção judicial; Audiência:
Conciliação e instrução e julgamento; Sentença: Requisitos e efeitos da sentença; Coisa julgada; Liquidação de
sentença; Cumprimento de sentença; Processo nos tribunais: Uniformização da jurisprudência, declaração de
inconstitucionalidade, homologação de sentença estrangeira e ação rescisória; Recursos: Teoria geral dos
recursos, apelação, agravos, embargos infringentes e embargos de declaração. Recursos para o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça: Recursos ordinários, recurso extraordinário, recurso especial
e ordem dos processos no tribunal. Processo de execução: Execução em geral: Partes, competência, requisitos
necessários para realizar qualquer execução (inadimplemento do devedor e título executivo), responsabilidade
patrimonial, disposições gerais; Espécies de execução: execução para a entrega de coisa (entrega de coisa
certa e incerta), execução das obrigações de fazer e de não fazer (disposições comuns e particulares),
execução por quantia certa contra devedor solvente (disposições gerais sobre penhora, avaliação e da
arrematação; citação do devedor e da nomeação de bens à penhora; penhora, depósito, penhora de créditos e
de outros direitos patrimoniais; penhora, depósito e administração de empresa e de outros estabelecimentos;
avaliação; adjudicação; alienação por iniciativa popular; alienação em hasta pública; pagamento ao credor;
disposições gerais sobre pagamento ao credor, entrega do dinheiro e usufruto de móvel ou imóvel); Execução
contra a fazenda pública; Execução de prestação alimentícia; Embargos do devedor: Disposições gerais,
embargos à execução contra a fazenda pública, embargos à execução fundada em título extrajudicial,
embargos à execução e embargos na execução por carta; Execução por quantia certa contra devedor
insolvente: Disposições gerais, insolvência, insolvência requerida pelo credor, insolvência requerida pelo
devedor ou pelo seu espólio, declaração judicial de insolvência, atribuições do administrador, verificação e da
classificação dos créditos, saldo devedor, e extinção das obrigações; Suspensão e da extinção do processo de
execução. Processo cautelar: Teoria geral do processo cautelar; Poder geral de cautela; Procedimento comum
cautelar. Procedimentos especiais: Teoria geral dos procedimentos especiais; Distinção entre procedimentos
especiais de jurisdição contenciosa e de jurisdição voluntária; Procedimento de consignação em pagamento,
Procedimento de depósito; Procedimentos de anulação e de substituição de títulos ao portador; Procedimento
de prestação de contas; Procedimentos possessórios (disposições gerais, Procedimento de manutenção, de
reintegração de posse e interdito proibitório); Procedimento de nunciação de obra nova, Procedimentos de
usucapião de terras particulares (usucapião ordinário, extraordinário, especial e coletivo.
DIREITO DO AMBIENTAL: A crise ambiental e a formação do Direito Ambiental internacional e nacional.
Princípios de Direito Ambiental. Proteção do meio ambiente na Constituição Federal. Repartição de
competências em matéria ambiental. Política Nacional do Meio Ambiente. Instrumentos de Política Ambiental:
Zoneamento Ecológico-Econômico. Padrões de Qualidade Ambiental. Avaliação de impactos ambientais –
EIA/RIMA e licenciamento ambiental. Tutela do Risco. Responsabilidade civil ambiental: o dano ambiental e a
sua reparação. Infrações administrativas e crimes ambientais. Termos de compromisso e ajustamento de
conduta – TAC. Tutela jurídica da biodiversidade e florestas: o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
– SNUC e o Código Florestal. Compensação Ambiental. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Direito de
Águas. Ar e Atmosfera.
ASSISTENTE SOCIAL
Políticas Sociais Públicas no Brasil. A evolução histórica do Serviço Social no Brasil. Construção do
conhecimento na trajetória histórica da profissão. Serviço Social e Assistência Social: trajetória, história e
debate contemporâneo. Planejamento e administração no Serviço Social: tendências, os aspectos da prática
profissional e a prática institucional. O processo de trabalho no Serviço Social. Interdisciplinaridade.
Movimentos sociais. Terceiro Setor. Lei Federal N.º 8.662/93 (Lei que regulamenta a profissão do Assistente
Social). Questão Social. Controle Social. Código de Ética Profissional do Assistente Social. As dimensões
ético/políticas, técnico/operativas e teórico/metodológicas do Serviço Social. Lei nº. 8.742/1993. Lei Orgânica da
Assistência Social e suas alterações. Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. Sistema Único de
Assistência Social – SUAS. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS
2012. NOB RH SUAS/2006.
Resolução CNAS nº. 109/2009 – Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais. Lei nº. 11.340/2006 – Lei Maria da Penha. Lei nº. 8.212/1991 – Lei Orgânica da Seguridade
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Social: Títulos I, II e III. Cadastro Único - Decreto nº 6.135/07. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei
8.069/90. Estatuto do Idoso – Lei 10.741/03
ENGENHEIRO CIVIL[...]

Blumenau 30 de abril de 2018.
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