TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO – TRT19
ANEXO II - DOS CONTEÚDOS PROGRAM ÁTICOS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022
Observação: Considerar-se-á a legislação vigente, incluindo legislações complementares, súmulas, jurisprudências e/ou
orientações jurisprudenciais (OJ), até a data da publicação do Edital.
CONHECIMENTOS COMUNS A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. Correspondência oficial (conforme
Manual de Redação da Presidência da República): aspectos gerais da redação oficial; características e finalidade dos
expedientes oficiais; adequação da linguagem ao tipo de documento e ao perfil do interlocutor; adequação do formato e da
estrutura textual ao gênero; valor documental dos expedientes oficiais. Variação linguística. Elementos da comunicação e
funções da linguagem. Significação de palavras e expressões. Relações de sinonímia e de antonímia. Ortografia. Acentuação
gráfica. Emprego dos sinais de pontuação e sua função no texto. Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e
seus empregos no texto. Locuções verbais (perífrases verbais). Funções do “que” e do “se”. Função textual dos vocábulos.
Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas na oração e entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e
período composto por coordenação e subordinação). Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Emprego do
sinal indicativo de crase. Colocação pronominal. Domínio dos mecanismos de coesão textual: emprego de elementos de
referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual; emprego de tempos e
modos verbais. Domínio dos mecanismos de coerência textual. Reescrita de frases e parágrafos do texto: significação das
palavras; substituição de palavras ou de trechos de texto; reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto;
reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.
Raciocínio Lógico e Matemático: Conjuntos Numéricos: Operações no conjunto dos Números Racionais (adição, subtração,
multiplicação, divisão, potenciação); Expressões numéricas; múltiplos e divisores de números naturais (MMC e MDC);
Resolução de problemas envolvendo conjuntos numéricos. Números e grandezas proporcionais: Razões. Proporções; Divisão
em partes proporcionais; Regra de três; Porcentagem; Resolução de problemas envolvendo razão, proporção e regra de três.
Estruturas lógicas. Lógica de argumentação: Analogias, inferências, deduções e conclusões; lógica sentencial ou
proposicional; Proposições simples e compostas; Equivalências; Leis de Morgan; Diagramas lógicos. Estrutura lógica de
relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e
avaliar as condições usadas para estabelecer sua estrutura. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de:
raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos,
discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma
válida, as conclusões determinadas.
Legislação: Lei nº 8.112/1990, com alterações posteriores (Regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais). Lei nº 9.784/1999 (Processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal). Lei nº 8.429/1992 (Improbidade administrativa), com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021. Lei nº
13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Lei n° 13.709/2018 (LGPD). Regimento Interno do TRT da 19ª Região.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO 201: TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA
Conhecimentos Específicos: Noções de Direito Constitucional: Constituição: princípios fundamentais. Da aplicabilidade e
interpretação das normas constitucionais; vigência e eficácia das normas constitucionais. Dos direitos e garantias
fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos; dos direitos sociais; dos direitos de nacionalidade; dos direitos
políticos. Da organização do Estado: da 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. Do Poder Executivo: das atribuições e responsabilidades do Presidente da República. Do Poder
Legislativo: do Congresso Nacional, das atribuições do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
do Processo Legislativo, da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Do Poder Judiciário: disposições gerais; do
Supremo Tribunal Federal; do Conselho Nacional de Justiça: organização e competência; do Superior Tribunal de Justiça; dos
Tribunais e Juízes do Trabalho; do Conselho Superior da Justiça do Trabalho: organização e competência. Noções De
Direito Administrativo: Princípios básicos da Administração Pública. Organização administrativa: administração direta e
indireta; centralizada e descentralizada; autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Poderes
administrativos: poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia, uso e abuso do poder. Servidores
públicos: cargo, emprego e função públicos. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos; anulação, revogação e
convalidação; discricionariedade e vinculação. Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União e
alterações): disposições preliminares; provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição; direitos e vantagens:
vencimento e remuneração, vantagens, férias, licenças, afastamentos, direito de petição; regime disciplinar: deveres e
proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades; processo administrativo disciplinar. Nova Lei de Licitações e
Contratos da Administração Pública (Lei nº 14.133/2021): disposições gerais, modalidades de licitação, procedimentos
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auxiliares, critérios de julgamento e contratação direta por dispensa e inexigibilidade de licitação. Responsabilidade
extracontratual do Estado. Processo administrativo (Lei n° 9.784/1999). Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992 com
redação dada pela Lei nº 14.230/2021). Noções de Direito Processual do Trabalho: Da Justiça do Trabalho: organização e
competência. Das Varas do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho: jurisdição e
competência. Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho: das secretarias das Varas do Trabalho; dos distribuidores; dos
oficiais de justiça e oficiais de justiça avaliadores. Dos Peritos Judiciais. Do Ministério Público do Trabalho: organização e
competência. Do processo judiciário do trabalho: princípios gerais do processo trabalhista (aplicação subsidiária do CPC).
Prescrição e decadência. Prescrição intercorrente. Dos atos, termos e prazos processuais. Da distribuição. Do valor da causa
no Processo do Trabalho; Das custas e emolumentos. Custas e emolumentos para a Fazenda Pública. Hipóteses de isenção.
Lei nº 5584/1970. Das partes e procuradores; do jus postulandi. Da assistência judiciária; dos honorários de advogado:
sucumbenciais e honorários contratados. Dos conflitos de jurisdição/competência. Das audiências: de conciliação, de
instrução e de julgamento; da notificação das partes; do arquivamento do processo; da revelia e confissão. Das provas. Dos
dissídios individuais: da forma de reclamação e notificação; da reclamação escrita e verbal; da legitimidade para ajuizar. Do
procedimento ordinário e sumaríssimo. Do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Da sentença e da coisa
julgada. Do processo de Jurisdição Voluntária para homologação de acordo extrajudicial. Da liquidação da sentença: por
cálculo, por artigos e por arbitramento. Da execução: execução provisória e definitiva; execução por prestações sucessivas;
execução contra a Fazenda Pública; execução contra a massa falida. Da citação, do depósito da condenação e da nomeação
de bens. Garantias na execução. Seguro-fiança e seguro-garantia; do mandado e da penhora. Dos embargos à execução; da
impugnação à sentença; dos embargos de terceiros. Da praça e leilão; da arrematação; das custas na execução. Dos
recursos no processo do trabalho. Normas atinentes ao Processo Judicial Eletrônico; Lei 13.467 de 2017 (Reforma
Trabalhista). Súmulas e Orientações Jurisprudenciais do TST em matéria de Direito Processual do Trabalho; Instruções
Normativas e Atos em Geral do TST em matéria de Direito Processual do Trabalho. Súmulas Vinculantes do Supremo
Tribunal Federal relativas ao Direito Processual do Trabalho. Lei 6858/80. Resolução do CSJT n 174/2016. Resolução CSJT
nº 288/2021. Noções de Direito do Trabalho: Dos princípios e fontes do Direito do Trabalho. Dos direitos constitucionais dos
trabalhadores (art. 7º da CF/1988). Da relação de trabalho e da relação de emprego: requisitos e distinção. Trabalho
intermitente. Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu: do empregado e do empregador: conceito e caracterização;
dos poderes do empregador no contrato de trabalho. Do grupo econômico; da sucessão de empregadores; da
responsabilidade solidária e subsidiária. Do contrato individual de trabalho: conceito, classificação e características. Da
alteração do contrato de trabalho: alteração unilateral e bilateral; o jus variandi. Da suspensão e interrupção do contrato de
trabalho: caracterização e distinção. Da rescisão do contrato de trabalho: das justas causas; da despedida indireta; da
dispensa arbitrária; da despedida coletiva; da culpa recíproca; da indenização. Do aviso prévio. Da estabilidade e das
garantias provisórias de emprego. Da duração do trabalho: da jornada de trabalho; Jornada In itinere; dos períodos de
descanso; do intervalo para repouso e alimentação; do descanso semanal remunerado; do trabalho noturno e do trabalho
extraordinário; do sistema de compensação de horas. Do salário mínimo: conceito, irredutibilidade e garantia. Das férias: do
direito a férias e da sua duração; da concessão e da época das férias; das férias coletivas; da remuneração e do abono de
férias. Do salário e da remuneração: conceito e distinções; composição do salário; modalidades de salário; formas e meios de
pagamento do salário; 13º salário. Da equiparação salarial. Do FGTS. Da prescrição e decadência. Da segurança e medicina
no trabalho: das atividades insalubres e perigosas. Das disposições especiais sobre duração e condições de Trabalho
(Capítulo I do Título III da CLT); Da estabilidade da gestante; da licença-maternidade (art. 10 do ADCT). Do direito coletivo do
trabalho: das convenções e acordos coletivos de trabalho. Do direito de greve. Do teletrabalho. Dano moral nas relações de
trabalho. Súmulas e Orientações da Jurisprudência uniformizada do Tribunal Superior do Trabalho sobre Direito do Trabalho.
Súmulas Vinculantes do Supremo Tribunal Federal relativas ao Direito do Trabalho. Instruções e atos Normativos do TST em
matéria de Direito do Trabalho. Reforma Trabalhista – Lei 13467 de 2017. Acidentes do Trabalho. Princípios gerais de
responsabilidade civil trabalhista.
CARGO 202: TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA - ESPECIALIDADE AGENTE DE POLÍCIA JUDICIAL
Conhecimentos Específicos: Noções de Direito Penal: Infração Penal: elementos, espécies. Sujeito ativo e sujeito passivo
da infração penal. Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade. Erro de tipo; erro de proibição. Imputabilidade penal.
Concurso de pessoas. Crimes contra a pessoa. Crimes contra o patrimônio. Crimes contra a Administração Pública. Crimes
de menor potencial ofensivo (Lei nº 9.099/1995). Inquérito policial. Notitia Criminis. Ação Penal: espécies. Jurisdição e
competência. Prova (artigos 158 a 184 do CPP). Prisão em flagrante. Prisão preventiva. Prisão temporária (Lei nº7.960/1989).
Processos dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Legislação Especial: Abuso de autoridade (Lei nº
13.869/2019). Crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor (Lei nº 7.716/1989). Promoção de Acessibilidade às
pessoas com deficiência (Lei nº 10.098/2000). Apresentação e uso de documento de identificação pessoal (Lei nº5.553/1968).
Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003). Política Nacional de Segurança do Poder Judiciário (Resolução CNJ nº
435/2021). Regulamentação do exercício do poder de polícia (Resolução CNJ nº 344/2020). Sistema de Inteligência de
Segurança Institucional do Poder Judiciário (Resolução CNJ 383/2021). Noções de segurança: de autoridades, do
patrimônio, de documentos e processos; Segurança de dignitários: técnicas, táticas e operacionalização; objeto e modus
operandi. Análise de Riscos: riscos, ameaças, danos e perdas; diagnóstico; aplicação de métodos. Planejamento de
contingências: necessidade; planejamento; componentes do planejamento; manejo de emergência; gerenciamento de crises;
procedimentos emergenciais. Noções de Planejamento de Segurança: conceito, princípios, níveis, metodologia,
modularidade e faseamento, fases do planejamento. Segurança Corporativa Estratégica: Segurança da Gestão das Áreas e
Instalações. Direção Defensiva. Direção Ofensiva. CTB – Código de Trânsito Brasileiro em vigor – consideradas as
alterações posteriores e principais resoluções atinentes às normas de circulação e conduta, infrações e penalidades. Noções
de Segurança da Informação: Discrição e segurança de informações; graus de sigilo; atributos básicos; ameaças e
vulnerabilidade; comportamento do agente. Noções de Serviço de Inteligência: Finalidade; utilização; legislação básica;
conceitos básicos na Linguagem de Inteligência; fontes de coleta; Metodologia de produção de conhecimentos. Prevenção e
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controle de incêndios: NR-23 – Proteção Contra Incêndios. CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – NR-05).
NR-26 – Sinalização de Segurança. Decreto nº 70.274/1972. Lei nº 10.826/2003.
CARGO 203: TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA DE APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE ENFERMAGEM DO
TRABALHO
Conhecimentos Específicos: Noções de anatomia e fisiologia humana. Fundamentos de Enfermagem: técnicas básicas.
Aspectos éticos e legais que fundamentam a prática do exercício profissional da Enfermagem. Limpeza, desinfecção e
esterilização de material e instrumental. Farmacologia aplicada à enfermagem: cálculo e administração de medicação.
Bioética. Epidemiologia ocupacional. Comunicação e registro de enfermagem. Assistência e procedimentos de enfermagem
em exames laboratoriais. Assistência de enfermagem em urgência e emergência. Suporte Básico de Vida. Assistência de
enfermagem no transporte e remoção do paciente. Assistência de enfermagem na saúde da mulher, do adulto e do idoso.
Assistência de enfermagem em agravos clínicos e cirúrgicos. Assistência de enfermagem em saúde mental. Princípios gerais
de biossegurança, higiene e profilaxia. Gerenciamento do descarte de resíduos, fluídos, agentes biológicos, físicos, químicos
e radioativos. Meios de propagação e isolamento em doenças infectocontagiosas. Notificação Compulsória de Doenças.
Programa Nacional de Imunizações. Trabalho em equipe. Política Nacional de Humanização. Educação, promoção,
prevenção na saúde e planejamento em saúde. Ergonomia e melhoria das condições de trabalho: conceitos e princípios da
ergonomia. Políticas públicas de Saúde do Trabalhador. Toxicologia ocupacional e ambiental. Educação em saúde
ocupacional. Legislação em Saúde: Lei nº 8080/90; Lei nº 8142/90; Decreto nº 7508/2011. Enfermagem na assistência à
saúde do trabalhador: Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (NR1); Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes – CIPA (NR5); Equipamentos de Proteção Individual – EPI (NR6); Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (NR-7); Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (NR9); Ergonomia (NR17); Segurança e saúde no
trabalho em serviços de saúde (NR32). Metodologia da Análise Ergonômica do Trabalho. Doenças ocupacionais. Atendimento
aos acidentes do trabalho e às doenças ocupacionais.
CARGO 401: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA
Conhecimentos Específicos: Noções de Direito Constitucional: Constituição: conceito; classificação; histórico e
elementos. Estrutura da constituição. Poder constituinte: conceito e titularidade; poder constituinte originário, derivado, difuso
e supranacional. Da aplicabilidade das normas constitucionais: normas de eficácia plena, contida e limitada. Princípios
fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos; dos direitos sociais; dos
direitos de nacionalidade; dos direitos políticos; dos partidos políticos. Da organização do Estado: organização políticoadministrativa; União, Estados e Municípios; Administração Pública. Poder Legislativo: Congresso Nacional; Câmara dos
Deputados e Senado Federal; Deputados e Senadores; reuniões e comissões; processo legislativo; fiscalização contábil,
financeira e orçamentária. Poder Executivo: do Presidente e do Vice-Presidente da República; atribuições e responsabilidades
do Presidente da República. Poder Judiciário: disposições gerais; Supremo Tribunal Federal; Conselho Nacional de Justiça;
Superior Tribunal de Justiça; Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e Juízes do Trabalho. Funções
essenciais à Justiça: do Ministério Público; da Advocacia Pública; da Advocacia e da Defensoria Pública. Noções de Direito
Administrativo: Regime jurídico-administrativo e princípios da Administração Pública. Poderes administrativos: uso e abuso
de poder; discricionariedade e vinculação; poder regulamentar; poder hierárquico; poder disciplinar; poder de polícia.
Organização administrativa: princípios; desconcentração e descentralização; órgãos públicos; administração direta e indireta;
autarquias; fundações; empresas públicas e sociedades de economia mista. Atos administrativos: atos vinculados e atos
discricionários; requisitos/elementos e atributos; classificação, espécies, convalidação e extinção dos atos administrativos.
Responsabilidade civil do Estado. Controle da Administração. Licitações e contratos administrativos: Lei nº 14.133/2021:
disposições gerais, modalidades de licitação, procedimentos auxiliares, critérios de julgamento e contratação direta por
dispensa e inexigibilidade de licitação. Agentes públicos: disposições constitucionais aplicáveis aos servidores públicos; Lei nº
8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União e alterações): disposições preliminares; provimento,
vacância, remoção, redistribuição e substituição; direitos e vantagens: vencimento e remuneração, vantagens, férias,
licenças, afastamentos, direito de petição; regime disciplinar: deveres e proibições, acumulação, responsabilidades,
penalidades; processo administrativo disciplinar. Processo administrativo: Lei nº 9.784/1999. Improbidade administrativa: Lei
nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021. Lei de acesso à informação (Lei nº 12.527/2011). Serviços
públicos: conceito; princípios; classificação; formas de prestação do serviço público; delegação contratual de serviços;
concessão, permissão e autorização; parceria público-privada; direitos dos usuários dos serviços públicos. Noções de Direito
do Trabalho: Dos princípios e fontes do Direito do Trabalho. Dos direitos constitucionais dos trabalhadores (art. 7º da
CF/1988). Da relação de trabalho e da relação de emprego: requisitos e distinção. Trabalho intermitente. Dos sujeitos do
contrato de trabalho stricto sensu: do empregado e do empregador: conceito e caracterização; dos poderes do empregador no
contrato de trabalho. Do grupo econômico; da sucessão de empregadores; da responsabilidade solidária e subsidiária. Do
contrato individual de trabalho: conceito, classificação e características. Da alteração do contrato de trabalho: alteração
unilateral e bilateral; o jus variandi. Da suspensão e interrupção do contrato de trabalho: caracterização e distinção. Da
rescisão do contrato de trabalho: das justas causas; da despedida indireta; da dispensa arbitrária; da despedida coletiva; da
culpa recíproca; da indenização. Do aviso prévio. Da estabilidade e das garantias provisórias de emprego. Da duração do
trabalho: da jornada de trabalho; dos períodos de descanso; do intervalo para repouso e alimentação; do descanso semanal
remunerado; do trabalho noturno e do trabalho extraordinário; do sistema de compensação de horas. Do salário mínimo:
conceito, irredutibilidade e garantia. Das férias: do direito a férias e da sua duração; da concessão e da época das férias; das
férias coletivas; da remuneração e do abono de férias. Do salário e da remuneração: conceito e distinções; composição do
salário; modalidades de salário; formas e meios de pagamento do salário; 13º salário. Da equiparação salarial. Do FGTS. Da
prescrição e decadência. Da segurança e medicina no trabalho: das atividades insalubres e perigosas. Das disposições
especiais sobre duração e condições de Trabalho (Capítulo I do Título III da CLT); Da proteção ao trabalho do menor. Da
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proteção ao trabalho da mulher; da estabilidade da gestante; da licença-maternidade. Do direito coletivo do trabalho: das
convenções e acordos coletivos de trabalho. Do direito de greve. Do teletrabalho. Dano moral nas relações de trabalho.
Súmulas e Orientações da Jurisprudência uniformizada do Tribunal Superior do Trabalho sobre Direito do Trabalho. Súmulas
Vinculantes do Supremo Tribunal Federal relativas ao Direito do Trabalho. Instruções e atos Normativos do TST em matéria
de Direito do Trabalho. Reforma Trabalhista - Lei nº 13.467 de 2017. Acidentes do Trabalho. Princípios gerais de
responsabilidade civil trabalhista. Noções de Direito Processual do Trabalho: Da Justiça do Trabalho: organização e
competência. Das Varas do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho: jurisdição e
competência. Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho: das secretarias das Varas do Trabalho; dos distribuidores; dos
oficiais de justiça e oficiais de justiça avaliadores. Dos Peritos Judiciais. Do Ministério Público do Trabalho: organização e
competência. Do processo judiciário do trabalho: princípios gerais do processo trabalhista (aplicação subsidiária do CPC).
Prescrição e decadência. Prescrição intercorrente. Dos atos, termos e prazos processuais. Da distribuição. Lei nº 5584/1970.
Do valor da causa no Processo do Trabalho; Das custas e emolumentos. Custas e emolumentos para a Fazenda Pública.
Hipóteses de isenção. Das partes e procuradores; do jus postulandi. Da assistência judiciária; dos honorários de advogado:
sucumbenciais e honorários contratados. Dos conflitos de jurisdição/competência. Das audiências: de conciliação, de
instrução e de julgamento; da notificação das partes; do arquivamento do processo; da revelia e confissão. Das provas. Dos
dissídios individuais: da forma de reclamação e notificação; da reclamação escrita e verbal; da legitimidade para ajuizar. Do
procedimento ordinário e sumaríssimo. Do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Da sentença e da coisa
julgada. Do processo de Jurisdição Voluntária para homologação de acordo extrajudicial. Da liquidação da sentença: por
cálculo, por artigos e por arbitramento. Da execução: execução provisória e definitiva; execução por prestações sucessivas;
execução contra a Fazenda Pública; execução contra a massa falida. Da citação, do depósito da condenação e da nomeação
de bens. Garantias na execução. Seguro-fiança e seguro-garantia; do mandado e da penhora. Dos embargos à execução; da
impugnação à sentença; dos embargos de terceiros. Da praça e leilão; da arrematação; das custas na execução. Dos
recursos no processo do trabalho. Normas atinentes ao Processo Judicial Eletrônico; Lei nº 11.419/2006; Resolução do CSJT
nº 185/2017. Lei nº 13.467 de 2017 (Reforma Trabalhista). Súmulas e Orientações Jurisprudenciais do TST em matéria de
Direito Processual do Trabalho; Instruções Normativas e Atos em Geral do TST em matéria de Direito Processual do
Trabalho. Súmulas Vinculantes do Supremo Tribunal Federal relativas ao Direito Processual do Trabalho. Resolução CSJT nº
174/2016 e Resolução do CSJT nº 288/2021. Noções de Administração Pública: A evolução da Administração Pública e a
reforma do Estado: Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada; Excelência nos serviços públicos;
Excelência na gestão dos serviços públicos. Gestão de Pessoas: Conceitos e práticas de RH relativas ao servidor público;
Planejamento estratégico de RH; Gestão do desempenho; Comportamento, clima e cultura organizacional; Gestão por
competências e gestão do conhecimento; Qualidade de vida no trabalho; Características das organizações formais modernas:
tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios de departamentalização; Liderança, motivação e satisfação
no trabalho; Recrutamento e seleção de pessoas; Análise e descrição de cargos. Educação, Treinamento e Desenvolvimento:
Educação corporativa; Educação à distância; Planejamento, desenvolvimento e objetivos do ensino; Avaliação.
CARGO 402: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA - ESPECIALIDADE CONTABILIDADE
Conhecimentos Específicos: Contabilidade Geral e Avançada: Conceito, Objetivo, Objeto, Usuários da informação Contábil,
Método, Funções, Técnicas Contábeis. CPC 00 (R2) - Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro. Patrimônio: Componentes
patrimoniais (ativo, passivo e patrimônio líquido). Atos e Fatos contábeis. Variação do patrimônio líquido: receita, despesa, ganhos e
perdas. Contas patrimoniais e de resultado: Apuração de resultados, Plano de contas; Funções e estrutura das contas e
Classificação das contas. Regime de competência e regime de caixa. Escrituração Contábil. Livro Diário, Razão e Caixa. Balancete
de Verificação. Operações com Mercadorias. Estoques. Depreciação. Amortização. Exaustão. Redução ao valor recuperável de
ativos. Ativos intangíveis. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de Investimentos societários. Elaboração de
demonstrações contábeis: de acordo a legislação societária e pelos pronunciamentos contábeis do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC): Balanço patrimonial: Demonstração do resultado do exercício, Demonstração do Resultado Abrangente,
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado, Notas
Explicativas. Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações: Constituição da companhia; Livros Sociais;
Acionistas; Modificação do Capital Social; Exercício Social; Demonstrações Financeiras; Lucro, Reservas e Dividendos;
Dissolução, Liquidação e Extinção; Análise econômico-financeira: Indicadores de liquidez. Indicadores de rentabilidade.
Indicadores de lucratividade. Indicadores de endividamento. Indicadores de estrutura de capitais. Análise vertical e horizontal.
Contabilidade de Custos: Terminologias aplicadas a contabilidade de custos, Classificação dos custos em diretos, indiretos, fixos e
variáveis. Cálculo do Custo Primário, Custo de Transformação, Custo dos Produtos Acabados. Controle de Estoque (PEPS, UEPS e
Custo Médio). Contabilidade Aplicada ao Setor Público: conceito, campo de aplicação, objetivos, usuários, objeto. Patrimônio
Público. Variações Patrimoniais. Atos e Fatos Contábeis. Regime Orçamentário e Regime Contábil. NBC TSP - Estrutura Conceitual
para elaboração e divulgação de informação contábil de propósito geral pelas entidades do setor público. Plano de Contas Aplicado
ao Setor Público – PCASP: conceito de Plano de Contas, objetivos, conta contábil e alcance. Estrutura do PCASP: Natureza da
informação contábil, código da conta contábil, atributos da conta contábil. Procedimentos Contábeis Orçamentários e Patrimoniais.
Ativos. Estoques. Ativo Imobilizado. Depreciação. Ativo Intangível. Amortização. Redução ao Valor Recuperável de Ativo Não
Gerador de Caixa. Redução ao Valor Recuperável de Ativo Gerador de Caixa. Reavaliação. Provisões, Passivos Contingentes e
Ativos Contingentes. Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. Demonstrações Contábeis Aplicadas ao
Setor Público: Balanço Orçamentário. Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, Demonstrações das Variações Patrimoniais.
Demonstração dos Fluxos de Caixa. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Apresentação de Informação
Orçamentária nas Demonstrações Contábeis. Demonstrações Contábeis Consolidadas, conforme o Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público - MCASP (9ª edição). Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP..
Sistema de Informações de Custos do Setor Público: NBC T 16.11. Manual de Informações de Custos do Governo Federal.
Auditoria: Auditoria Interna e Auditoria Externa. Planejamento e execução de Auditoria. Objetivos da auditoria das demonstrações
financeiras. Estrutura Conceitual para Trabalhos de Asseguração. Objetivos Gerais do Auditor Independente. Documentação de
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Auditoria. Relatório do auditor: sem ressalva, com ressalva, com parágrafo de ênfase e com abstenção de opinião.
Responsabilidade do Auditor. Erro e Fraude. Materialidade no Planejamento e na Execução da Auditoria. Riscos de Auditoria.
Avaliação das Distorções Identificadas durante a Auditoria. Evidência de Auditoria. Confirmações Externas. Procedimentos Técnicos
da auditoria contábil. Amostragem em Auditoria. Partes Relacionadas. Eventos Subsequentes. Normas Brasileiras de Contabilidade,
aplicadas à auditoria (NBC TAs). Administração Financeira e Orçamentária: Orçamento público: conceitos, tipos, características e
técnicas orçamentárias. Princípios orçamentários. Orçamento tradicional, orçamento de base zero, orçamento de desempenho e
orçamento-programa. Ciclo orçamentário. Instrumentos de Planejamento Orçamentário: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes
Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Classificações orçamentárias. Estrutura programática. Créditos ordinários e adicionais.
Programação e execução orçamentária e financeira. Descentralização orçamentária e financeira. Alterações orçamentárias. Receita
pública: conceito e classificações. Estágios da Receita Pública. Fontes de Recursos. Dívida Ativa. Despesa pública. Conceito e
classificações. Estágios. Créditos Iniciais e Adicionais. Restos a pagar. Despesas de exercícios anteriores. Dívida flutuante e
fundada. Receita Corrente Líquida. Renúncias de Receita. Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado. Despesa com Pessoal:
conceito e limites. Destinação de Recursos para o Setor Privado. Dívida e Endividamento: conceitos e limites. Recondução da
Dívida para os seus limites. Operações de Crédito. Condições e Vedações. Restos a Pagar no último ano de mandato do chefe do
Poder Executivo. Emenda Constitucional nº 95/2016 - Novo Regime Fiscal - NRF no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União. Gestão Patrimonial. Manual Técnico do Orçamento - MTO 2022. Manual de Demonstrativos Fiscais,
12ª edição. Lei nº 4.320/1964: Despesas Correntes; Despesas de Capital; Execução da Despesa: empenho, liquidação e
pagamento; Decreto n° 93.872/1986. Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): Limitações das
Despesas; Despesa com pessoal; Endividamento Público; Escrituração e Consolidação das Contas; Relatório de
Gestão Fiscal; Relatório Resumido de Execução Orçamentária. Transparência. Instrução Normativa RFB 1234/2012 Retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal. Resolução CNJ
169/2013 e alterações - Retenção de provisões de encargos trabalhistas, previdenciários e outros a serem pagos às
empresas contratadas para prestar serviços, com mão de obra residente. Direito Administrativo e de Administração
Pública: Administração pública. Conceito, organização e modelos. Regime jurídico administrativo. Princípios constitucionais.
Princípio da segurança jurídica. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Princípio da supremacia do interesse público.
Princípio da finalidade e Princípio da continuidade do serviço público. Poderes da Administração Pública. Poderes e deveres dos
administradores públicos. Uso e abuso do poder. Controle da Administração Pública no Brasil. Transparência e acesso à informação
no Poder Público. Acesso a Informações (Lei nº 12.527/2011). Proteção de dados pessoais na Administração Pública (LGPD - Lei nº
13.709/2018). Organização da Administração Direta e Indireta. Órgãos públicos. Aspectos gerais da Administração Direta.
Autarquias. Empresas públicas e sociedades de economia mista. Fundações públicas. Ato administrativo. Conceito, características e
atributos. Elementos e requisitos de validade. Classificação e espécies. Formação e efeitos. Extinção, revogação, invalidação e
convalidação. Processo administrativo. Controle da administração pública. Conceito e finalidade do controle da Administração
Pública. Controle Interno e Controle Externo da Administração Pública. Classificações relativas ao controle da Administração
Pública. Procedimentos de tomadas de contas. Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992). Licitação. Conceito, natureza
jurídica, objeto e finalidade. Princípios básicos e correlatos. Modalidades. Obrigatoriedade, dispensa e inexigibilidade. Procedimento
licitatório. Anulação, revogação e recursos administrativos. Sanções e procedimento sancionatório. Crimes em licitações e contratos
administrativos. Contrato administrativo. Conceito, principais características e espécies. Formalização, execução e inexecução.
Duração, prorrogação, renovação e extinção. Revisão e rescisão. Convênios. Agentes públicos. Conceito e classificação.
Organização e regime jurídico constitucional. Regime previdenciário. Responsabilidade administrativa, civil e criminal.
Remuneração, direitos e vantagens. Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. Lei nº 14.133/2021. Lei nº 10.520/2002 e demais
disposições normativas relativas ao pregão. Decreto nº 7.892/2013 e suas alterações (sistema de registro de preços). Lei nº
12.462/2011 e suas alterações (Regime Diferenciado de Contratações Públicas). Decreto nº 6.170/2007 e suas alterações, Portaria
Interministerial nº 424/2016 e suas alterações. Fundamentos constitucionais. Lei nº 13.019/2014 e suas alterações.
CARGO 403: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA DE APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE ENGENHARIA CIVIL
Conhecimentos Específicos: Planejamento e viabilidade de projetos e obras: programação e controle. Avaliação de custos
unitários. Projetos e execução de edificações e obras civis: arquitetônicos, estruturais (concreto armado, protendido e préfabricado; metálica; madeira), fundações, instalações elétricas e hidrossanitárias (água fria, esgoto e drenagem), instalações
de ar condicionado, telefonia, gás, prevenção contra incêndio e compatibilização de projetos - elaboração de termos de
referência e projetos básicos. Documentos descritivos: discriminações técnicas, cadernos de encargos, especificações
técnicas. Topografia: planimetria, altimetria e planialtimetria. Terraplenagem para edificações. Canteiro de obras; depósito e
armazenamento de materiais, equipamentos e ferramentas. Especificação de materiais e serviços - caderno de encargos.
Materiais de construção civil: Aglomerantes – gesso, cal, cimento Portland; Agregados; Argamassa; Concreto: dosagem;
tecnologia do concreto; Aço; Madeira; Materiais cerâmicos; Vidros; Tintas e vernizes. Fiscalização de obras e serviços
(medições, pareceres, etc.). Planejamento e orçamento de obras: orçamento sintético; composição de custos unitários; curva
ABC de insumos e serviços; Composição de BDI e encargos sociais - levantamento de quantidades; SINAPI - Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (metodologias e conceitos, referências de preços e custos e
cadernos técnicos); cronograma físico-financeiro - Gráfico de Gantt, PERT-CPM e histograma de mão de obra. Construção:
locação de obra, sondagens, instalações provisórias, alvenaria, impermeabilização, esquadrias, pisos e revestimentos,
coberturas com estruturas metálicas e de madeira, pinturas. Documentação da obra: diários e documentos de legalização.
Patologia das obras de engenharia civil (causa, prevenção e recuperação). Desenho Técnico. Escala. Uso de softwares de
projeto auxiliado por computador, conhecimento de AutoCAD e Revit; modelagem da Informação da Construção (Building
Information Modeling – BIM). Hidráulica, hidrologia e saneamento básico. Aproveitamento de água da chuva. Mecânica dos
solos. Permeabilidade, percolação, compactação, compressibilidade, adensamento, estimativa de recalques, resistência ao
cisalhamento, empuxos de terra, estruturas de arrimo, estabilidade de taludes. Resistência dos materiais e análise estrutural.
Deformações e análise de tensões; flexão simples; flexão composta; torção; cisalhamento e flambagem. Engenharia legal.
ABNT NBR 13752. Perícias de engenharia na construção civil. Engenharia de avaliações: métodos; níveis de rigor;
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depreciação; fatores de homogeneização; desapropriações; laudos de avaliação. ABNT NBR 14653; Avaliação de Imóveis
Urbanos. Fiscalização. Ensaios de recebimento de obra. Licitações e contratos da Administração Pública (Lei nº 14.133/2021,
Decreto nº 7.983/2013 e Lei Complementar nº 101/2000 - LRF). Saúde e Segurança ocupacional no canteiro de obras, NR18– Condições e Meio Ambiente de trabalho na indústria da Construção; NR-35 - Trabalho em altura. ABNT NBR 9050 Acessibilidade e edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Legislação aplicada à economia de recursos
naturais e sustentabilidade nas edificações; tratamento de resíduos da construção civil e legislações ambientais (Resolução
CONAMA nº 307/2002, Lei 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos PNRS, etc). Manutenção predial: gestão e
tipos de manutenção (preditiva, preventiva, corretiva). ABNT NBR 16280 – Reforma em edificações - Sistemas de gestão de
reformas - Requisitos. ABNT NBR 5674 - Manutenção de edificações – Requisitos para o sistema de gestão e manutenção.
ABNT NBR 14037- Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações. Resolução CNJ
nº 114/2010 e Resolução CSJT nº 70/2010 e suas atualizações, aplicadas às obras e serviços de engenharia.
CARGO 404: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA DE APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE ESTATÍSTICA
Conhecimentos Específicos: Estatística Descritiva e Análise Exploratória de Dados: Descrição Gráfica e Descrição Analítica.
Probabilidade: Conceitos e Definições; Propriedades de Probabilidade; Independência de eventos e Probabilidade
condicional. Teorema da Probabilidade Total e Teorema de Bayes. Variáveis Aleatórias Discretas e Contínuas: Função de
Distribuição, Função Densidade de Probabilidade e Função de Probabilidade; Esperança Matemática, Variância e suas
Propriedades. Desigualdade de Tchebychev; Funções Geradoras de Momentos e Funções Características. Distribuições de
Probabilidade: Discretas e Contínuas. Transformação de Variáveis Aleatórias. Lei dos Grandes Números e Teorema Central
do Limite. Amostras Aleatórias: Dimensionamento da Amostra e Distribuições Amostrais. Inferência Estatística: Estimação por
Ponto e por Intervalo; Métodos de Estimação e Propriedades dos Estimadores; Testes de Hipóteses: teste-t de Student, teste
Qui-quadrado e Análise da Variância; Testes Não-paramétricos. Análise de Regressão Linear: Inferências sobre os
Parâmetros do Modelo e Análise de Resíduos. Técnicas de Amostragem: Amostragem Aleatória Simples, Estratificada,
Sistemática e por Conglomerados. Estatística Computacional e Sistema Computacional R. Análise Multivariada: Distribuição
Normal Multivariada, Análise de Componentes Principais, Análise Fatorial, Análise Discriminante e Análise de Correlação
Canônica. Análise de Séries Temporais: Método das Médias Móveis e Modelos Exponencialmente Amortecidos;
Estacionariedade e Inversibilidade; Metodologia Box e Jenkins e Modelos Arma, Arima e Sarima. Números Índices: Conceitos
Básicos e Aplicações.
CARGO 405: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA DE APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE MEDICINA DO
TRABALHO
Conhecimentos Específicos: Noções gerais de medicina: Doenças infecciosas. Sistema imunitário e suas doenças.
Sistema respiratório e suas doenças. Sistema cardiovascular e suas doenças. Sistema gênito-urinário e suas doenças.
Sistema digestivo e suas doenças. Sistema endócrino e suas doenças. Sistema locomotor e suas doenças. Sistema
neurológico e suas doenças. Órgãos dos sentidos e suas doenças. Psiquismo e suas doenças. Metabolismo e suas doenças.
Distúrbios nutricionais. Dermatologia. Hematologia. Acompanhamento geral de medicina: Noções de prevenções de doença e
promoção de saúde. Vigilância à Saúde. Noções em Emergências clínicas. Vias aéreas e ventilação. Ressuscitação
cardiopulmonar. Edema agudo pulmonar. Crise hipertensiva. Hemorragia digestiva. Estados de choques. Anafilaxia.
Intoxicações. Crise convulsiva. Acidente vascular encefálico. Alterações do estado de consciência. Hipoglicemia e
hiperglicemia. Saúde do trabalhador. Noções de estatística e epidemiologia em medicina do trabalho. Doenças profissionais
e doenças relacionadas ao trabalho. Agentes físicos, químicos, incluindo noções de toxicologia, biológicos e riscos à saúde.
Sofrimento psíquico e psicopatologia do trabalho, incluindo o estresse relacionado ao trabalho e o uso de álcool e outras
drogas. Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORTs). Carga de trabalho, Organização do Trabalho,
Trabalho sob pressão temporal. Ergonomia e melhoria das condições de trabalho: conceitos e princípios da ergonomia.
Acidentes do trabalho: definições e prevenção. Noções de funcionamento de um serviço de medicina e segurança do trabalho
em empresas: composição, funcionamento e atribuições do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho (SESMT). Noções de avaliação e controle dos riscos ligados ao ambiente de trabalho. Noções de
acompanhamento médico de portadores de doenças crônicas em medicina do trabalho. Noções de legislação relacionada à
saúde e à segurança do trabalho, incluindo Normas Regulamentadoras, legislação acidentária e normas internacionais da
Organização Internacional do Trabalho (OIT). Noções de gestão de programas médicos de saúde ocupacional conforme
previsto legislação vigente. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). Exames de Saúde Ocupacional:
Admissional, Periódico, Demissional, Retorno ao Trabalho. Readaptação Funcional. Avaliação de Pessoa com deficiência.
Previdência Social: funcionamento, legislação e conduta médico-pericial. Manual de Perícia Oficial em Saúde do
Servidor Público Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Ética Médica.
CARGO 406: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA DE APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE ODONTOLOGIA
Conhecimentos Específicos: Estomatologia: etiopatogenia e tratamento das lesões bucais mais frequentes. Doenças
sistêmicas com repercussão na cavidade bucal. Métodos preventivos de agravos bucais e saúde coletiva. Prevenção,
etiopatogenia e tratamento da cárie dentária. Utilização tópica e sistêmica do flúor. Diagnóstico e tratamento das doenças
pulpares e periapicais. Diagnóstico e tratamento das doenças periodontais. Diagnóstico e tratamento em prótese dentária.
Diagnóstico e tratamento em dentística. Diagnóstico e plano de tratamento na clínica odontológica. Procedimentos clínicos
integrados em Periodontia, Endodontia, Prótese e Dentística. Diagnóstico, planejamento e técnicas em Cirurgia oral menor.
Tratamento de acidentes e complicações em Cirurgia oral menor. Diagnóstico, planejamento e tratamento em implantodontia.
Aspectos físicos e biológicos. Oclusão, anatomia funcional e biomecânica do aparelho mastigatório. Diagnóstico e tratamento
das disfunções temporomandibulares. Materiais dentários, equipamentos e instrumentais de uso odontológico. Emergências
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médicas em Odontologia. Atendimento em situações de urgência. Terapêutica e Farmacologia aplicadas à Odontologia.
Anestesia local e controle da dor em Odontologia. Radiologia e Imaginologia aplicadas à Odontologia. Ergonomia,
Odontologia do Trabalho e Biossegurança. Controle de infecção na clínica odontológica. Legislação e Ética profissional.
Auditoria e Perícia Odontológica.
CARGO 407: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA
Conhecimentos Específicos: Direito Constitucional: Constituição: princípios fundamentais. Controle de constitucionalidade:
sistemas difuso e concentrado; ação direta de inconstitucionalidade; ação declaratória de constitucionalidade e arguição de
descumprimento de preceito fundamental. Da aplicabilidade das normas constitucionais: normas de eficácia plena, contida e
limitada; Dos direitos e garantias fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos; dos direitos sociais; dos direitos
de nacionalidade; dos direitos políticos. Da organização do Estado: da 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. Do Poder Executivo: das atribuições e responsabilidades do Presidente
da República. Do Poder Legislativo: do Congresso Nacional, das atribuições do Congresso Nacional, da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, do Processo Legislativo, da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Do Poder
Judiciário: disposições gerais; do Supremo Tribunal Federal; do Conselho Nacional de Justiça: organização e competência; do
Superior Tribunal de Justiça; dos Tribunais e Juízes do Trabalho; do Conselho Superior da Justiça do Trabalho: organização e
competência. Das funções essenciais à Justiça: do Ministério Público; da Advocacia Pública; da Advocacia e da Defensoria
Pública. Direito Administrativo: Administração pública: princípios básicos. Princípios constitucionais e legais da
Administração Pública. Poderes administrativos: poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia,
uso e abuso do poder. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos; anulação, revogação e convalidação;
discricionariedade e vinculação. Organização administrativa: administração direta e indireta; centralizada e descentralizada;
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Órgãos públicos: conceito, natureza e
classificação. Servidores públicos: cargo, emprego e função públicos. Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Civis da União e alterações): disposições preliminares; provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição;
direitos e vantagens: vencimento e remuneração, vantagens, férias, licenças, afastamentos, direito de petição; regime
disciplinar: deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades; processo administrativo disciplinar. Processo
administrativo (Lei nº 9.784/1999). Controle e responsabilização da administração: controle administrativo; controle judicial;
controle legislativo. Responsabilidade extracontratual do Estado. Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992 com redação
dada pela Lei nº 14.230/2021). Nova Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública (Lei nº 14.133/2021): disposições
gerais, modalidades de licitação, procedimentos auxiliares, critérios de julgamento e contratação direta por dispensa e
inexigibilidade de licitação. Serviços públicos. Conceito, pressupostos constitucionais, regime jurídico, princípios do serviço
público, usuário, titularidade. Delegação de serviço público: autorização, permissão e concessão. Bens públicos: regime
jurídico, classificação, administração, aquisição e alienação, utilização por terceiros: autorização de uso, permissão de uso,
concessão de uso, concessão de direito real de uso e cessão de uso. Direito Processual do Trabalho: Da Justiça do
Trabalho: organização e competência. Das Varas do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do
Trabalho. Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho: das secretarias das Varas do Trabalho; dos distribuidores; dos
oficiais de justiça e oficiais de justiça avaliadores. Dos Peritos Judiciais: responsabilidade pelos honorários periciais,
Gratuidade de Justiça. Do Ministério Público do Trabalho: organização e competência. Do processo judiciário do trabalho:
princípios gerais do processo trabalhista (aplicação subsidiária do CPC). Prescrição e decadência. Prescrição intercorrente.
Dos atos, termos e prazos processuais. Da distribuição. Lei nº 5584/1970. Do valor da causa no Processo do Trabalho; Das
custas e emolumentos. Custas e emolumentos para a Fazenda Pública. Hipóteses de isenção. Das partes e procuradores; do
jus postulandi; da substituição e representação processuais. Da representação da massa falida e das empresas em
Recuperação judicial. Do litisconsórcio no Processo do Trabalho; da assistência judiciária; dos honorários de advogado:
sucumbenciais e honorários contratados. Das nulidades e das exceções: hipóteses ensejadoras, prazo e forma de arguição.
Das audiências: de conciliação, de instrução e de julgamento; da notificação das partes; do arquivamento do processo; da
revelia e confissão. Das provas. Dos dissídios individuais: da forma de reclamação e notificação; da reclamação escrita e
verbal; da legitimidade para ajuizar. Do procedimento ordinário e sumaríssimo. Dos procedimentos especiais: inquérito para
apuração de falta grave, ação rescisória e mandado de segurança. Do Incidente de Desconsideração da Personalidade
Jurídica. Da liquidação da sentença: por cálculo, por artigos e por arbitramento. Dos dissídios coletivos: extensão,
cumprimento e revisão da sentença normativa. Da execução: execução provisória e definitiva; execução por prestações
sucessivas; execução contra a Fazenda Pública; execução contra a massa falida. Da citação, do depósito da condenação e
da nomeação de bens. Garantias na execução. Seguro-fiança e seguro-garantia; do mandado e da penhora; dos bens
penhoráveis e impenhoráveis; da impenhorabilidade do bem de família (Lei nº 8.009/1990). Dos embargos à execução; da
impugnação à sentença; dos embargos de terceiros. Da praça e leilão; da arrematação; das custas na execução. Dos
recursos no processo do trabalho. Normas atinentes ao Processo Judicial Eletrônico; Lei 13.467 de 2017 (Reforma
Trabalhista); Súmulas e Orientações Jurisprudenciais do TST em matéria de Direito Processual do Trabalho; Instruções
Normativas e Atos em Geral do TST em matéria de Direito Processual do Trabalho. Súmulas Vinculantes do Supremo
Tribunal Federal relativas ao Direito Processual do Trabalho. Resolução CSJT nº 174/2016. Resolução CSJT nº 288/2021.
Direito do Trabalho: Dos princípios e fontes do Direito do Trabalho. Dos direitos constitucionais dos trabalhadores (art. 7º da
CF/1988). Da relação de trabalho e da relação de emprego: requisitos e distinção; relações de trabalho lato sensu: trabalho
autônomo, trabalho eventual, trabalho temporário e trabalho avulso. Trabalho intermitente: regramento legal; características;
peculiaridades. Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu: do empregado e do empregador: conceito e caracterização;
dos poderes do empregador no contrato de trabalho. Do grupo econômico; da sucessão de empregadores; da
responsabilidade solidária e subsidiária. Do contrato individual de trabalho: conceito, classificação e características. Da
alteração do contrato de trabalho: alteração unilateral e bilateral; o jus variandi. Da suspensão e interrupção do contrato de
trabalho: caracterização e distinção. Da rescisão do contrato de trabalho: das justas causas; da despedida indireta; da
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dispensa arbitrária; da despedida coletiva; da culpa recíproca; da indenização. Do aviso prévio. Prazo do aviso prévio.
Da estabilidade e das garantias provisórias de emprego: das formas de estabilidade; da despedida e da reintegração de
empregado estável; da força maior. Da duração do trabalho: da jornada de trabalho; Jornada In itinere; dos períodos de
descanso; do intervalo para repouso e alimentação; do descanso semanal remunerado; do trabalho noturno e do trabalho
extraordinário; do sistema de compensação de horas. Do salário mínimo: conceito, irredutibilidade e garantia. Das férias: do
direito a férias e da sua duração; da concessão e da época das férias; das férias coletivas; da remuneração e do abono de
férias, dos efeitos da cessação do contrato de trabalho. Do salário e da remuneração: conceito e distinções; composição do
salário; modalidades de salário; formas e meios de pagamento do salário; 13º salário. Da equiparação salarial: hipóteses
ensejadoras e forma de aferição; do princípio da igualdade de salário; do desvio de função. Do FGTS. Da prescrição e
decadência. Da segurança e medicina no trabalho: da CIPA; das atividades insalubres e perigosas. Da proteção ao trabalho
da mulher, da gestante (Capítulos III do Título III da CLT); Da Proteção do trabalho do menor: disposições gerais, duração do
trabalho, admissão em emprego e carteira de trabalho. Da estabilidade da gestante; da licença- maternidade (art. 10 do
ADCT). Do direito coletivo do trabalho: da liberdade sindical (Convenção nº 87 da OIT); da organização sindical: conceito de
categoria; categoria diferenciada; das convenções e dos acordos coletivos de trabalho. Do direito de greve; dos serviços
essenciais. Da renúncia e transação. Do teletrabalho. Dano moral nas relações de trabalho. Súmulas e Orientações da
Jurisprudência uniformizada do Tribunal Superior do Trabalho sobre Direito do Trabalho. Súmulas Vinculantes do Supremo
Tribunal Federal relativas ao Direito do Trabalho. Instruções e atos Normativos do TST em matéria de Direito do Trabalho.
Reforma Trabalhista – Lei 13467 de 2017 atualizada. Direito Civil: Lei. Eficácia da lei. Aplicação da lei no tempo e no espaço.
Interpretação da lei. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Das Pessoas Naturais: Da Personalidade e Da
Capacidade. Dos Direitos da Personalidade. Das pessoas jurídicas. Domicílio Civil. Bens. Dos Fatos Jurídicos: Dos negócios
jurídicos; Dos atos jurídicos lícitos. Dos Atos Ilícitos. Prescrição e decadência. Do Direito das Obrigações: modalidades;
transmissão; adimplemento e extinção das obrigações; inadimplemento. Dos Contratos: Das Disposições Gerais; Da Compra
e Venda; Da Prestação de Serviço; Do Mandato; Da Trasação. Empreitada (cap. VIII do Título VI do CC). Da
Responsabilidade Civil. Direito Processual Civil: Novo Código de Processo Civil - Lei Federal n° 13.105/2015 e alterações e
legislações especiais. Princípios gerais do processo civil. Fontes. Lei processual civil: Eficácia, Aplicação e Interpretação.
Direito Processual Intertemporal: Critérios. Jurisdição: conceito, característica, natureza jurídica, princípios e limites.
Competência: critérios determinadores; competência originária dos Tribunais Superiores; Competência absoluta e relativa;
Modificações; Meios de declaração de incompetência. Conflitos de competência e de atribuições. Direito de ação: elementos;
condições; classificação e critérios identificadores. Concurso e cumulação de ações. Conexão e continência. Processo:
Noções gerais. Relação Jurídica Processual. Pressupostos Processuais. Processo e procedimento. Espécies de processos e
de procedimentos. Objeto do processo. Mérito. Questão principal, questões preliminares e prejudiciais. Sujeitos Processuais:
Partes e Procuradores; Capacidade e Legitimação; Deveres e Responsabilidades; Representação e Substituição Processual;
Despesas, Honorários Advocatícios e Multas; Gratuidade da Justiça. Do Litisconsórcio. Da Intervenção de Terceiros:
Assistência; Denunciação da Lide; Chamamento ao Processo; Incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
Amicus Curiae. Do Juiz: Poderes, deveres e responsabilidades; Impedimento e Suspeição. Auxiliares da Justiça: do perito, do
intérprete e do tradutor. Ministério Público. Advocacia Pública. Defensoria Pública. Das Prerrogativas da Fazenda Pública em
juízo. Dos Atos Processuais: da forma, do tempo, do lugar e dos prazos. Da Comunicação dos Atos Processuais: citação,
cartas e intimações. Das Nulidades. a Tutela Provisória: tutela de urgência e de evidência. Da Formação, da Suspensão e da
Extinção do Processo. Do Procedimento comum: aspectos gerais; fases; Petição inicial e seus requisitos; do pedido.
Indeferimento da petição inicial e improcedência liminar do pedido; Da contestação, da reconvenção e da revelia. Das
providências preliminares e do saneamento. Do Julgamento conforme o estado do processo. Das Provas: distribuição do ônus
da prova; depoimento pessoal; confissão; prova documental; documentos eletrônicos e prova testemunhal; Da audiência de
instrução e julgamento. Da sentença: conceito. classificações; elementos e efeitos; publicação; remessa necessária; do
julgamento das ações relativas às prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa. Da Coisa Julgada: conceito,
espécies e limites. Da liquidação de sentença: espécies e procedimento. Recursos: disposições gerais; agravos interno e de
instrumento; embargos de declaração. Processo de Execução: princípios gerais; espécies; execução contra a Fazenda
Pública; Execução de obrigação de fazer e de não fazer. Execução por quantia certa contra devedor solvente. Embargos à
Execução. Da Suspensão e extinção do processo de execução. Procedimentos Especiais: generalidades, características e
espécies; Ação de Consignação em Pagamento; Embargos de Terceiro; Ação Monitória. Mandado de Segurança.
CARGO 408: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA - ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR
FEDERAL
Conhecimentos Específicos: Direito Constitucional: Constituição: princípios fundamentais. Controle de constitucionalidade:
sistemas difuso e concentrado; ação direta de inconstitucionalidade; ação declaratória de constitucionalidade e arguição de
descumprimento de preceito fundamental. Da aplicabilidade das normas constitucionais: normas de eficácia plena, contida e
limitada; Dos direitos e garantias fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos; dos direitos sociais; dos direitos
de nacionalidade; dos direitos políticos. Da organização do Estado: da 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. Do Poder Executivo: das atribuições e responsabilidades do Presidente
da República. Do Poder Legislativo: do Congresso Nacional, das atribuições do Congresso Nacional, da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, do Processo Legislativo, da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Do Poder
Judiciário: disposições gerais; do Supremo Tribunal Federal; do Conselho Nacional de Justiça: organização e competência; do
Superior Tribunal de Justiça; dos Tribunais e Juízes do Trabalho; do Conselho Superior da Justiça do Trabalho: organização e
competência. Das funções essenciais à Justiça: do Ministério Público; da Advocacia Pública; da Advocacia e da Defensoria
Pública. Direito Administrativo: Administração pública: princípios básicos. Princípios constitucionais e legais da
Administração Pública. Poderes administrativos: poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia,
uso e abuso do poder. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos; anulação, revogação e convalidação;
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discricionariedade e vinculação. Organização administrativa: administração direta e indireta; centralizada e descentralizada;
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Órgãos públicos: conceito, natureza e
classificação. Servidores públicos: cargo, emprego e função públicos. Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Civis da União e alterações): disposições preliminares; provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição;
direitos e vantagens: vencimento e remuneração, vantagens, férias, licenças, afastamentos, direito de petição; regime
disciplinar: deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades; processo administrativo disciplinar. Processo
administrativo (Lei nº 9.784/1999). Controle e responsabilização da administração: controle administrativo; controle judicial;
controle legislativo. Responsabilidade extracontratual do Estado. Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992 com redação
dada pela Lei nº 14.230/2021). Nova Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública (Lei nº 14.133/2021): disposições
gerais, modalidades de licitação, procedimentos auxiliares, critérios de julgamento e contratação direta por dispensa e
inexigibilidade de licitação. Serviços públicos. Conceito, pressupostos constitucionais, regime jurídico, princípios do serviço
público, usuário, titularidade. Delegação de serviço público: autorização, permissão e concessão. Bens públicos: regime
jurídico, classificação, administração, aquisição e alienação, utilização por terceiros: autorização de uso, permissão de uso,
concessão de uso, concessão de direito real de uso e cessão de uso. Direito Processual do Trabalho: Da Justiça do
Trabalho: organização e competência. Das Varas do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do
Trabalho. Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho: das secretarias das Varas do Trabalho; dos distribuidores; dos
oficiais de justiça e oficiais de justiça avaliadores. Dos Peritos Judiciais: responsabilidade pelos honorários periciais,
Gratuidade de Justiça. Do Ministério Público do Trabalho: organização e competência. Do processo judiciário do trabalho:
princípios gerais do processo trabalhista (aplicação subsidiária do CPC). Prescrição e decadência. Prescrição intercorrente.
Dos atos, termos e prazos processuais. Da distribuição. Lei nº 5584/1970. Do valor da causa no Processo do Trabalho; Das
custas e emolumentos. Custas e emolumentos para a Fazenda Pública. Hipóteses de isenção. Das partes e procuradores; do
jus postulandi; da substituição e representação processuais. Da representação da massa falida e das empresas em
Recuperação judicial. Do litisconsórcio no Processo do Trabalho; da assistência judiciária; dos honorários de advogado:
sucumbenciais e honorários contratados. Das nulidades e das exceções: hipóteses ensejadoras, prazo e forma de arguição.
Das audiências: de conciliação, de instrução e de julgamento; da notificação das partes; do arquivamento do processo; da
revelia e confissão. Das provas. Dos dissídios individuais: da forma de reclamação e notificação; da reclamação escrita e
verbal; da legitimidade para ajuizar. Do procedimento ordinário e sumaríssimo. Dos procedimentos especiais: inquérito para
apuração de falta grave, ação rescisória e mandado de segurança. Do Incidente de Desconsideração da Personalidade
Jurídica. Da liquidação da sentença: por cálculo, por artigos e por arbitramento. Dos dissídios coletivos: extensão,
cumprimento e revisão da sentença normativa. Da execução: execução provisória e definitiva; execução por prestações
sucessivas; execução contra a Fazenda Pública; execução contra a massa falida. Da citação, do depósito da condenação e
da nomeação de bens. Garantias na execução. Seguro-fiança e seguro-garantia; do mandado e da penhora; dos bens
penhoráveis e impenhoráveis; da impenhorabilidade do bem de família (Lei nº 8.009/1990). Dos embargos à execução; da
impugnação à sentença; dos embargos de terceiros. Da praça e leilão; da arrematação; das custas na execução. Dos
recursos no processo do trabalho. Normas atinentes ao Processo Judicial Eletrônico; Lei 13.467 de 2017 (Reforma
Trabalhista); Súmulas e Orientações Jurisprudenciais do TST em matéria de Direito Processual do Trabalho; Instruções
Normativas e Atos em Geral do TST em matéria de Direito Processual do Trabalho. Súmulas Vinculantes do Supremo
Tribunal Federal relativas ao Direito Processual do Trabalho. Resolução do CSJT nº 174/2016. Resolução do CSJT nº
288/2021. Direito do Trabalho: Dos princípios e fontes do Direito do Trabalho. Dos direitos constitucionais dos trabalhadores
(art. 7º da CF/1988). Da relação de trabalho e da relação de emprego: requisitos e distinção; relações de trabalho lato sensu:
trabalho autônomo, trabalho eventual, trabalho temporário e trabalho avulso. Trabalho intermitente: regramento legal;
características; peculiaridades. Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu: do empregado e do empregador: conceito e
caracterização; dos poderes do empregador no contrato de trabalho. Do grupo econômico; da sucessão de empregadores; da
responsabilidade solidária e subsidiária. Do contrato individual de trabalho: conceito, classificação e características. Da
alteração do contrato de trabalho: alteração unilateral e bilateral; o jus variandi. Da suspensão e interrupção do contrato de
trabalho: caracterização e distinção. Da rescisão do contrato de trabalho: das justas causas; da despedida indireta; da
dispensa arbitrária; da despedida coletiva; da culpa recíproca; da indenização. Do aviso prévio. Prazo do aviso prévio.
Da estabilidade e das garantias provisórias de emprego: das formas de estabilidade; da despedida e da reintegração de
empregado estável; da força maior. Da duração do trabalho: da jornada de trabalho; Jornada In itinere; dos períodos de
descanso; do intervalo para repouso e alimentação; do descanso semanal remunerado; do trabalho noturno e do trabalho
extraordinário; do sistema de compensação de horas. Do salário mínimo: conceito, irredutibilidade e garantia. Das férias: do
direito a férias e da sua duração; da concessão e da época das férias; das férias coletivas; da remuneração e do abono de
férias, dos efeitos da cessação do contrato de trabalho. Do salário e da remuneração: conceito e distinções; composição do
salário; modalidades de salário; formas e meios de pagamento do salário; 13º salário. Da equiparação salarial: hipóteses
ensejadoras e forma de aferição; do princípio da igualdade de salário; do desvio de função. Do FGTS. Da prescrição e
decadência. Da segurança e medicina no trabalho: da CIPA; das atividades insalubres e perigosas. Da proteção ao trabalho
da mulher, da gestante (Capítulos III do Título III da CLT); Da Proteção do trabalho do menor: disposições gerais, duração do
trabalho, admissão em emprego e carteira de trabalho. Da estabilidade da gestante; da licença- maternidade (art. 10 do
ADCT). Do direito coletivo do trabalho: da liberdade sindical (Convenção nº 87 da OIT); da organização sindical: conceito de
categoria; categoria diferenciada; das convenções e dos acordos coletivos de trabalho. Do direito de greve; dos serviços
essenciais. Da renúncia e transação. Do teletrabalho. Dano moral nas relações de trabalho. Súmulas e Orientações da
Jurisprudência uniformizada do Tribunal Superior do Trabalho sobre Direito do Trabalho. Súmulas Vinculantes do Supremo
Tribunal Federal relativas ao Direito do Trabalho. Instruções e atos Normativos do TST em matéria de Direito do Trabalho.
Reforma Trabalhista – Lei 13467 de 2017 atualizada. Direito Civil: Lei. Eficácia da lei. Aplicação da lei no tempo e no espaço.
Interpretação da lei. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Das Pessoas Naturais: Da Personalidade e Da
Capacidade. Dos Direitos da Personalidade. Das pessoas jurídicas. Domicílio Civil. Bens. Dos Fatos Jurídicos: Dos negócios
jurídicos; Dos atos jurídicos lícitos. Dos Atos Ilícitos. Prescrição e decadência. Do Direito das Obrigações: modalidades;
transmissão; adimplemento e extinção das obrigações; inadimplemento. Dos Contratos: Das Disposições Gerais; Da Compra
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e Venda; Da Prestação de Serviço; Do Mandato; Da Transação. Empreitada (cap. VIII do Título VI do CC). Da
Responsabilidade Civil. Direito Processual Civil: Novo Código de Processo Civil - Lei Federal n° 13.105/2015 e alterações e
legislações especiais. Princípios gerais do processo civil. Fontes. Lei processual civil: Eficácia, Aplicação e Interpretação.
Direito Processual Intertemporal: Critérios. Jurisdição: conceito, característica, natureza jurídica, princípios e limites.
Competência: critérios determinadores; competência originária dos Tribunais Superiores; Competência absoluta e relativa;
Modificações; Meios de declaração de incompetência. Conflitos de competência e de atribuições. Direito de ação: elementos;
condições; classificação e critérios identificadores. Concurso e cumulação de ações. Conexão e continência. Processo:
Noções gerais. Relação Jurídica Processual. Pressupostos Processuais. Processo e procedimento. Espécies de processos e
de procedimentos. Objeto do processo. Mérito. Questão principal, questões preliminares e prejudiciais. Sujeitos Processuais:
Partes e Procuradores; Capacidade e Legitimação; Deveres e Responsabilidades; Representação e Substituição Processual;
Despesas, Honorários Advocatícios e Multas; Gratuidade da Justiça. Do Litisconsórcio. Da Intervenção de Terceiros:
Assistência; Denunciação da Lide; Chamamento ao Processo; Incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
Amicus Curiae. Do Juiz: Poderes, deveres e responsabilidades; Impedimento e Suspeição. Auxiliares da Justiça: do perito, do
intérprete e do tradutor. Ministério Público. Advocacia Pública. Defensoria Pública. Das Prerrogativas da Fazenda Pública em
juízo. Dos Atos Processuais: da forma, do tempo, do lugar e dos prazos. Da Comunicação dos Atos Processuais: citação,
cartas e intimações. Das Nulidades. a Tutela Provisória: tutela de urgência e de evidência. Da Formação, da Suspensão e da
Extinção do Processo. Do Procedimento comum: aspectos gerais; fases; Petição inicial e seus requisitos; do pedido.
Indeferimento da petição inicial e improcedência liminar do pedido; Da contestação, da reconvenção e da revelia. Das
providências preliminares e do saneamento. Do Julgamento conforme o estado do processo. Das Provas: distribuição do ônus
da prova; depoimento pessoal; confissão; prova documental; documentos eletrônicos e prova testemunhal; Da audiência de
instrução e julgamento. Da sentença: conceito. classificações; elementos e efeitos; publicação; remessa necessária; do
julgamento das ações relativas às prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa. Da Coisa Julgada: conceito,
espécies e limites. Da liquidação de sentença: espécies e procedimento. Recursos: disposições gerais; agravos interno e de
instrumento; embargos de declaração. Processo de Execução: princípios gerais; espécies; execução contra a Fazenda
Pública; Execução de obrigação de fazer e de não fazer. Execução por quantia certa contra devedor solvente. Embargos à
Execução. Da Suspensão e extinção do processo de execução. Procedimentos Especiais: generalidades, características e
espécies; Ação de Consignação em Pagamento; Embargos de Terceiro; Ação Monitória. Mandado de Segurança.

_________________________________________________________________________________________________________________________
Anexo II – dos Conteúdos Programáticos - Edital de Abertura nº 01/2022 – TRT 19ª Região
| Página 10 de 10

