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O Presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, ROBERTO BRAGUIM, no uso de suas 

atribuições legais, torna pública a abertura de inscrições e estabelece as normas relativas à realização do 

Concurso Público para o preenchimento de 40 (quarenta) vagas para o cargo de Agente de Fiscalização に 

ESPECIALIDADES: Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências Jurídicas, Economia, 

Engenharia Civil e Tecnologia da Informação, de Nível Superior, para compor o quadro administrativo do 

Tribunal de Contas do Município de São Paulo. O Concurso se regerá de acordo com as instruções que 

fazem parte deste Edital. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Concurso Público regido por este Edital, pelos diplomas legais e regulamentares, por seus 

anexos e posteriores retificações, caso existam, visa ao preenchimento de 40 (quarenta) vagas 

para o cargo de Agente de Fiscalização, respeitando o percentual mínimo de 5% (cinco por 

cento) das vagas para candidatos portadores de deficiência, previsto na Lei Municipal nº 13.398, 

de 31 de julho de 2002, e o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas para candidatos 

negros, negras ou afrodescendentes, previsto na Lei Municipal nº 15.939, de 23 de dezembro de 

2013, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 54.949, de 21 de março de 2014. O concurso 

será executado sob a responsabilidade da Fundação Getulio Vargas, doravante denominada 

FGV. 

1.2 A inscrição do candidato implicará a concordância plena e integral com os termos deste Edital, 

seus anexos, eventuais alterações e legislação vigente. 

2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

2.1 A seleção dos candidatos para o cargo de Agente de Fiscalização, nas especialidades de 

Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências Jurídicas, Economia, Engenharia 

Civil e Tecnologia da Informação, dar-se-á por meio de duas etapas: 

2.1.1 Primeira Etapa: composta por Prova Escrita Objetiva, na forma do disposto no item 9 に 

DA PROVA OBJETIVA, e Prova Discursiva, na forma do disposto no item 10 に DA PROVA 

DISCURSIVA, ambas de caráter eliminatório e classificatório.  

2.1.2 Segunda Etapa: composta por Programa de Formação, na forma do disposto no item 14 

に DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO, de caráter eliminatório. 

2.2 Os resultados serão publicados no Diário Oficial da Cidade de São Paulo に DOC e divulgados na 

Internet, no seguinte endereço eletrônico: www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tcm-sp. 

2.3 As provas serão realizadas na cidade de São Paulo-SP. 

2.4 Todos os horários definidos neste Edital, em seus anexos e em comunicados oficiais têm como 

referência o horário oficial da cidade de São Paulo-SP. 

3. DO CARGO 

3.1 A denominação do cargo, da especialidade, os requisitos de escolaridade, o valor da taxa de 
inscrição, o vencimento básico, as gratificações, a carga horária, o número de vagas, as vagas 
para pessoas portadoras de deficiência e as vagas para negros, negras ou afrodescendentes 
estão estabelecidos na tabela a seguir: 
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* ver subitem 3.2.1 
 

3.2 A remuneração inicial do cargo corresponde ao Vencimento Básico QTC-17, integrante da Tabela 

A do Anexo V da Lei Municipal nº 13.877, de 23 de julho de 2004, reajustado nos termos da Lei 

Municipal nº 16.169, de 15 de abril de 2015. 

3.2.1 A Gratificação de Incentivo à Especialização e Produtividade に GIEP, referida no Quadro 

do item 3.1, poderá ser concedida após seis meses de efetivo exercício, mediante 

avaliação de desempenho, na forma prevista no artigo 5º da Lei Municipal nº 14.706, de 

28 de fevereiro de 2008.  

3.3 O candidato deverá atender, cumulativamente, para investidura no cargo, aos seguintes 

requisitos: 

a) ter sido classificado no Concurso Público na forma estabelecida neste Edital, em seus anexos 

e eventuais retificações; 
b) ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo 

estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos 

direitos políticos, nos termos do §1º do art. 12 da Constituição da República Federativa do 

Brasil, na forma do disposto no art. 13 do Decreto nº 70.436, de 18 de abril de 1972, e da Lei 

Municipal nº 13.404, de 8 de agosto de 2002; 

c) ter idade mínima de 18 anos completos; 

d) estar em pleno gozo dos direitos políticos; 

e) estar quite com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, também com as militares;  

f) ser considerado apto física e mentalmente para o exercício do cargo no exame admissional a 

ser realizado pelo Departamento de Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Gestão に 

DESS, mediante apresentação dos laudos e exames que forem pelo referido  departamento 

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR 

Requisitos de escolaridade Valor da taxa de inscrição 
Conforme o Anexo II (requisitos e atribuições do cargo) R$ 148,00 

QUADRO DE VAGAS 

Cargo Especialidade 
Vencimento 

Básico 
GIEP 

Carga 
Horária 

Semanal de 
Trabalho 

Vagas 

Ampla 
Concorrência 

Candidato 
Portador de 
Deficiência 

Candidatos 
Negros, 

Negras ou 
Afrodescen-

dentes 

Total 

Agente de 
Fiscalização 

Administração 

 
 

R$ 9.098,98 
 
 

R$ 6.737,93* 40h 

02 - - 02 
Biblioteconomia  01 - - 01 
Ciências 
Contábeis  

06 - 02 08 

Ciências Jurídicas  09 01 02 12 
Economia  02 - - 02 
Engenharia Civil  09 01 02 12 
Tecnologia da 
Informação 

02 - 01 03 

Total 31 02 07 40 
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exigidos, não sendo, inclusive, portador de deficiência incompatível com as atribuições do 

cargo; 

g) estar registrado e com a situação regularizada junto ao órgão de conselho de classe 

correspondente à sua formação profissional, quando for o caso; 

h) não registrar antecedentes criminais e não ter sido condenado a pena privativa de liberdade 

transitada em julgado ou a qualquer outra condenação incompatível com a função pública; 

i) cumprir as determinações deste Edital. 

3.4 No ato da posse, todos os requisitos especificados no item 3.3 deverão ser comprovados 

mediante a apresentação de documento original. 

3.5 O servidor será regido pelo Regime Estatutário previsto na Lei Municipal nº 8989, de 29 de 

outubro de 1979, e suas alterações, assim como pelos regulamentos e pela legislação específica 

vigentes para os servidores do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, em especial a Lei 

Municipal nº 9167, de 03 de dezembro de 1980 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo), e alterações posteriores. 

3.6 Os requisitos e as atribuições do cargo estão definidos no Anexo II desse Edital. 

3.7 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que 

preenche todos os requisitos exigidos. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições para o Concurso Público encontrar-se-ão abertas no período de 05 de junho de 

2015 até 05 de julho de 2015. 

4.2 Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar, via Internet, o endereço eletrônico 

www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tcm-sp, observando o seguinte: 

a) acessar o endereço eletrônico a partir das 14h do dia 05 de junho de 2015 até as 23h59 do 

dia 05 de julho de 2015; 

b) preencher o requerimento de inscrição que será exibido e, em seguida, enviá-lo de acordo 

com as respectivas instruções; 

c) o envio do requerimento de inscrição gerará automaticamente o boleto de pagamento da 

Taxa de Inscrição, que deverá ser impresso e pago em espécie em qualquer agência bancária, 

ou por meio eletrônico, sendo de inteira responsabilidade do candidato a impressão e guarda 

do comprovante de inscrição; 

d) a inscrição feita pela Internet somente terá validade após a confirmação do pagamento pela 

rede bancária;  

e) o pagamento do valor da taxa de inscrição poderá ser efetuado até o primeiro dia útil 

subsequente ao último dia do período destinado ao recebimento de inscrição via Internet. Os 

pagamentos efetuados após esse prazo não serão aceitos; 

f) O Tribunal de Contas do Município de São Paulo e a FGV não se responsabilizarão por 

requerimentos de inscrição que não tenham sido recebidos por fatores de ordem técnica dos 

computadores, os quais impossibilitem a transferência dos dados e/ou causem falhas de 

comunicação ou congestionamento das linhas de transmissão de dados; 
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g) após as 23h59 do dia 05 de julho de 2015, não será mais possível acessar o formulário de 

requerimento de inscrição; e 

h) o requerimento de inscrição será cancelado caso o pagamento da taxa de inscrição (boleto) 

não seja efetuado até o primeiro dia útil subsequente ao último dia do período destinado ao 

recebimento de inscrições via Internet (06 de julho de 2015). 

4.3 O candidato somente poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto 

bancário emitido pela FGV, gerado ao término do processo de inscrição. 

4.4 O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico 

www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tcm-sp e deverá ser impresso para o pagamento da taxa de 

inscrição após a conclusão do preenchimento do requerimento de inscrição. 

4.5 Todos os candidatos inscritos no período entre 14h do dia 05 de junho de 2015 e 23h59 do dia 

05 de julho de 2015 poderão reimprimir, caso necessário, o boleto bancário, no máximo até as 

23h59 do primeiro dia útil posterior ao encerramento das inscrições (06 de julho de 2015), 

quando esse recurso será retirado do site da FGV. 

4.5.1 O pagamento da taxa de inscrição após o dia 06 de julho de 2015, a realização de 

qualquer modalidade de pagamento que não seja pela quitação do boleto bancário e/ou 

o pagamento de valor distinto do estipulado neste Edital implicam o cancelamento da 

inscrição.  

4.5.2 Não será aceito, como comprovação de pagamento de taxa de inscrição, comprovante 

de agendamento bancário. 

4.6 As inscrições somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento da taxa de inscrição ou 

o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição, nos termos do subitem 5.1 e 

seguintes deste Edital. 

4.6.1 O comprovante de inscrição do candidato estará disponível no endereço eletrônico 

www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tcm-sp, sendo de responsabilidade exclusiva do 

candidato a obtenção desse documento. 

4.7 Não serão aceitas inscrições condicionais ou extemporâneas, nem as requeridas por via postal, 

via fax e/ou correio eletrônico. 

4.8 É vedada a transferência do valor pago, a título de taxa, para terceiros, para outra inscrição ou 

para outro concurso. 

4.9 Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do 

candidato. 

4.10 A inscrição do candidato implica o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento, bem como 

quanto à realização das provas nos prazos estipulados. 

4.11 A qualquer tempo, mesmo após o término das etapas do processo de seleção, poder-se-á anular 

a inscrição, as provas e a nomeação do candidato, desde que verificada falsidade em qualquer 

declaração e/ou irregularidade nas provas e/ou em informações fornecidas. 

4.11.1 O candidato que cometer, no ato de inscrição, erro grosseiro na digitação de seu nome 

ou apresentar documento de identificação que não conste na ficha de cadastro do 

concurso será eliminado do certame, a qualquer tempo.  

4.12 Caso, quando do processamento das inscrições, seja verificada a existência de mais de uma 
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inscrição efetivada (por meio de pagamento ou isenção da taxa) por um mesmo candidato, 

somente será considerada válida e homologada aquela que tiver sido realizada por último, 

sendo esta identificada pelo sistema de inscrições online da FGV pela data e hora de envio do 

requerimento via Internet. Consequentemente, as demais inscrições do candidato serão 

automaticamente canceladas, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido, nem mesmo 

quanto à restituição do valor pago a título de taxa de inscrição. 

4.13 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, 

salvo em caso de cancelamento do concurso por conveniência da Administração Pública. 

4.14 O comprovante de inscrição e/ou pagamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em poder 

do candidato e apresentado nos locais de realização das provas ou quando solicitado. 

4.15 Após a homologação da inscrição, não será aceita, em hipótese alguma, solicitação de alteração 

dos dados contidos na inscrição, salvo o previsto nos subitens 5.3.1, 6.4.1 e 7.11. 

 

5. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  

5.1 Haverá isenção da taxa de inscrição para os candidatos amparados pelo Decreto Municipal nº 

51.446, de 28 de abril de 2010, que comprovem possuir renda familiar per capita igual ou 

inferior ao menor piso salarial vigente no Estado de São Paulo, instituído pela Lei nº 15.624, de 

19 de dezembro de 2014. Está prevista, ainda, a isenção da taxa de inscrição para os candidatos 

que declararem e comprovarem hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da 

taxa, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e do Decreto Federal nº 

6.593, de 02 de outubro de 2008. 

5.2 Decreto Municipal nº 51.446, de 28 de abril de 2010 

5.2.1 O candidato amparado pelo Decreto Municipal nº 51.446, de 28 de abril de 2010, deverá 

preencher o requerimento de inscrição, marcar no link de inscrição que deseja a isenção e 

comprovar sua condição por meio do envio da documentação mencionada no subitem 

5.2.3.1 no período entre 14h do dia 05 de junho de 2015 e 23h59 do dia 09 de junho de 

2015, impreterivelmente, via SEDEX ou Carta Registrada, para a FGV に Caixa Postal nº 

205 に Muriaé/MG に CEP: 36880-970, com os seguintes dizeres: CONCURSO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (Especificar o Cargo/Especialidade) に 

DOCUMENTAÇÃO PARA ISENÇÃO. 

5.2.2 Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os 

membros da família e renda familiar per capita a divisão da renda familiar pelo total de 

indivíduos da família. 

5.2.3 Poderá solicitar a isenção, nos termos do Decreto Municipal nº 51.446, de 28 de abril de 

2010, o candidato sem condições financeiras para arcar com o pagamento da taxa de 

inscrição, cuja renda familiar per capita não ultrapasse o valor de referência 

correspondente ao menor piso salarial vigente no Estado de São Paulo, instituído pela Lei 

nº 15.624, de 19 de dezembro de 2014. 

5.2.3.1 Para solicitação de isenção nos termos do Decreto Municipal nº 51.446, de 28 de 

abril de 2010, o candidato deverá enviar Declaração de Comprovação de Renda 

Familiar (Anexo III), sob as penas da lei, de que se enquadra nas exigências 

previstas no subitem 5.2.3. 
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5.3 Decreto Federal nº 6.593, de 02 de outubro de 2008 に CadÚnico 

5.3.1 O candidato que requerer a isenção na condição de economicamente hipossuficiente 

deverá informar, no ato da inscrição, seus dados pessoais em conformidade com os que 

foram originalmente informados ao órgão de Assistência Social de seu Município, 

responsável pelo cadastramento de famílias no CadÚnico, mesmo que atualmente 

estejam divergentes ou que tenham sido alterados nos últimos 45 (quarenta e cinco) dias, 

em virtude do decurso de tempo para atualização do banco de dados do CadÚnico em 

âmbito nacional. Após o julgamento do pedido de isenção, o candidato poderá efetuar a 

atualização dos seus dados cadastrais com a FGV pelo sistema de inscrições online ou 

solicitá-la ao fiscal de aplicação no dia de realização das provas. 

5.3.1.1 Mesmo que inscrito no CadÚnico, a inobservância do disposto no subitem 

anterior poderá implicar o indeferimento do pedido de isenção do candidato, por 

divergência entre os dados cadastrais informados e os constantes no banco de 

dados do CadÚnico. 

5.3.1.2 A isenção mencionada no subitem 5.3.1 poderá ser solicitada no período entre 

14h do dia 05 de junho de 2015 e 23h59 do dia 09 de junho de 2015, por meio de 

inscrição no endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tcm-sp, 

devendo o candidato, obrigatoriamente, indicar o seu Número de Identificação 

Social に NIS, atribuído pelo CadÚnico, bem como declarar-se membro de família 

de baixa renda. 

5.3.1.3 A FGV consultará o órgão gestor do CadÚnico a fim de verificar a veracidade das 

informações prestadas pelo candidato que requerer a isenção na condição de 

hipossuficiente.  

5.4 As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do 

candidato, podendo este responder, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que 

acarretará sua eliminação do concurso, aplicando-se, ainda, o disposto no Decreto Federal nº 

83.936, de 06 de setembro de 1979, artigo 10, parágrafo único, bem como configura infração ao 

disposto no artigo 11, inciso V, da Lei Municipal nº 8.989, de 29 de outubro de 1979, impedindo 

sua posse no cargo ou emprego público ou anulando-a, nos termos do Decreto nº 47.244, de 28 

de abril de 2006. 

5.5 O simples preenchimento dos dados necessários para a solicitação da isenção de taxa de 

inscrição não garante ao interessado a isenção do pagamento da taxa de inscrição, a qual estará 

sujeita a análise e deferimento por parte da FGV. 

5.5.1 O fato de o candidato estar participando de algum Programa Social do Governo Federal 

(Prouni, Fies, Bolsa Família etc.), assim como o fato de ter obtido a isenção em outros 

certames, não garante, por si só, a isenção da taxa de inscrição. 

5.6 Não serão aceitos, após a realização do pedido, acréscimos ou alterações das informações 

prestadas, ressalvado o subitem 5.3.1. 

5.7 Não será deferida a solicitação de isenção de pagamento de taxa de inscrição por fax ou correio 

eletrônico. 

5.8 O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a falta ou a inconformidade de alguma 

informação ou a solicitação apresentada fora do período fixado implicarão a eliminação 

automática do processo de isenção. 
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5.9 O resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição será publicado no 

Diário Oficial da Cidade に DOC e divulgado no endereço eletrônico 

www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tcm-sp, no dia 24 de junho de 2015,  

5.9.1 É responsabilidade do candidato acompanhar a publicação e tomar ciência do seu 

conteúdo. 

5.10 O candidato cujo requerimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição for indeferido 

poderá interpor recurso no prazo de dois dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao 

da publicação do resultado da análise dos pedidos, por meio de link disponibilizado no endereço 

eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tcm-sp. 

5.11 A relação dos pedidos de isenção deferidos após recurso será publicada no Diário Oficial da 

Cidade に DOC e divulgada no endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tcm-sp, no 

dia 03 de julho de 2015,  

5.12 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos poderão acessar o endereço 

eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tcm-sp para imprimir o boleto bancário para 

pagamento até o dia 06 de julho de 2015, conforme procedimentos descritos neste Edital. 

5.13 O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido e que não efetuar o pagamento da taxa 

de inscrição na forma e no prazo estabelecidos no subitem anterior estará automaticamente 

excluído do Concurso Público. 

 

6. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 

6.1 As pessoas portadoras de deficiência, assim entendidas aquelas que se enquadram nas 

categorias discriminadas na Lei Municipal nº 13.398, de 31 de julho de 2002, têm assegurado o 

direito de inscrição no presente Concurso Público, desde que a deficiência seja compatível com 

as atribuições do cargo/especialidade para o qual concorram. 

6.1.1 Do total de vagas para o cargo/especialidade, ficarão reservados 5% (cinco por cento) 

aos candidatos que se declararem portadores de deficiência, conforme disposto na Lei 

Municipal nº 13.398, de 2002, desde que apresentem laudo médico (documento original 

ou cópia autenticada em cartório) atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, 

com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 

Doenças に CID.  

6.1.2 O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas a pessoas portadoras de 

deficiência deverá marcar a opção no link de inscrição e enviar o laudo médico (original 

ou cópia autenticada em cartório) até o dia 06 de julho de 2015, impreterivelmente, via 

SEDEX ou Carta Registrada, para a FGV に Caixa Postal nº 205 に Muriaé/MG に CEP: 

36880-970, com os seguintes dizeres: CONCURSO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (Especificar o Cargo/Especialidade) に DOCUMENTAÇÃO 

PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. O fato de o candidato se inscrever como 

portador de deficiência e enviar laudo médico não configura participação automática na 

concorrência para as vagas reservadas, devendo o laudo passar por uma análise da FGV; 

no caso de indeferimento, passará o candidato a concorrer somente às vagas de ampla 

concorrência. 

6.1.3 Se da aplicação do percentual de reserva de vagas a pessoas portadoras de deficiência 



 
 

Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo 

ISO 9001 
EDITAL N° 01, DE 29 DE MAIO DE 2015 

 

 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | CONCURSO PÚBLICO  8 

 
 

resultar número decimal igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), adotar-se-á o número 

inteiro imediatamente superior e, se menor que 0,5 (cinco décimos), o número inteiro 

imediatamente inferior. 

6.2  O candidato inscrito na condição de portador de deficiência poderá requerer atendimento 

especial, conforme estipulado no item 8 deste Edital, indicando as condições de que necessita 

para a realização das provas, conforme previsto no parágrafo único do artigo 5º da Lei Municipal 

nº 13.398, de 2002. 

6.3  A relação dos candidatos que tiverem a inscrição deferida para concorrer na condição de 

portadores de deficiência será publicada no Diário Oficial da Cidade に DOC e divulgada no 

endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tcm-sp. 

6.3.1 O candidato cujo pedido de inscrição na condição de portador de deficiência seja 

indeferido poderá interpor recurso no prazo de dois dias úteis, a contar do primeiro dia 

útil subsequente ao da publicação do resultado no Diário Oficial da Cidade に DOC , 

mediante requerimento dirigido à FGV pelo endereço eletrônico 

www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tcm-sp.  

6.4 O candidato que, no ato da inscrição, declarar-se portador de deficiência, se aprovado no 

Concurso Público, figurará na listagem de classificação de todos os candidatos ao 

cargo/especialidade e, também, em lista específica de candidatos na condição de pessoas 

portadoras de deficiência por cargo/especialidade.  

6.4.1 O candidato que porventura declarar indevidamente ser pessoa portadora de 

deficiência, quando do preenchimento do requerimento de inscrição via Internet, 

deverá, após tomar conhecimento da situação da inscrição nessa condição, entrar em 

contato com a FGV por meio do e-mail concursotcm-sp@fgv.br ou, ainda, mediante o 

envio de correspondência para o endereço constante do subitem 6.1.2 deste Edital, para 

a correção da informação, por se tratar apenas de erro material e inconsistência 

efetivada no ato da inscrição.  

6.5  Os candidatos que se declararem portadores de deficiência, se aprovados e classificados no 

concurso nas vagas existentes, serão nomeados, devendo submeter-se à perícia médica oficial, 

promovida pelo Departamento de Saúde do Servidor に DESS, da Secretaria Municipal de Gestão, 

da Prefeitura do Município de São Paulo, órgão competente para constatar e descrever a 

deficiência do candidato, que verificará o seu enquadramento nas categorias e nos limites 

previstos no artigo 2º da Lei Municipal nº 13.398/02 bem como eventual incompatibilidade 

entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado. 

6.5.1  A convocação para exame médico específico será feita no Diário Oficial da Cidade に DOC 

pelo DESS. 

6.6  Os candidatos deverão comparecer à perícia médica munidos de laudo médico que ateste a 

espécie, o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 

Classificação Internacional de Doenças に CID, bem como a provável causa da deficiência. 

6.7 O candidato que não comparecer no prazo fixado para a realização do exame médico será 

automaticamente excluído da lista de classificação dos candidatos portadores de deficiência. 

6.7.1 O candidato que prestar declarações falsas em relação à sua deficiência será excluído do 

processo em qualquer fase deste Concurso Público e responderá, civil e criminalmente, 

pelas consequências decorrentes do seu ato.  
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6.8  O candidato não aprovado no exame médico poderá apresentar recurso ao Diretor do DESS no 

prazo de 3 (três) dias úteis, contados do dia seguinte ao da publicação no Diário Oficial da 

Cidade に DOC, podendo indicar, na petição de interposição do recurso, médico de sua confiança 

para integrar a junta médica. 

6.9 O candidato convocado para a perícia médica que não for enquadrado como pessoa portadora 

de deficiência continuará figurando apenas na lista de classificação geral.  

6.10  Se, quando da nomeação, não existirem candidatos na condição de pessoas portadoras de 

deficiência aprovados no Exame Médico Pré-Admissional, serão nomeados os demais 

candidatos aprovados, observada a listagem de classificação de todos os candidatos ao 

cargo/especialidade. 

6.11 Após a investidura no cargo, a deficiência não poderá ser arguida para justificar pedido de 

readaptação ou aposentadoria por invalidez, salvo nos casos de agravamentos previstos pela 

legislação competente. 

 

7. DAS VAGAS DESTINADAS A NEGROS, NEGRAS OU AFRODESCENDENTES 

7.1 O percentual destinado à reserva de vagas para negros, negras ou afrodescendentes obedecerá 

aos critérios dispostos na Lei Municipal nº 15.939, de 23 de dezembro de 2013, regulamentada 

pelo Decreto Municipal nº 54.949, de 21 de março de 2014. 

7.2 Para os efeitos da Lei Municipal nº 15.939, de 2013, consideram-se negros, negras ou 

afrodescendentes as pessoas que se enquadram como pretos, pardos ou de denominação 

equivalente, conforme estabelecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística に IBGE; ou 

seja, será considerada a autodeclaração. 

7.2.1 Aos candidatos que se declararem negros, negras ou afrodescendentes, será reservada a 

cota de 20% (vinte por cento) das vagas, conforme o quantitativo estabelecido neste 

edital. 

7.2.2 A reserva de vagas será disponibilizada sempre que o número de vagas oferecidas no 

concurso for igual ou superior a 3 (três).  

7.2.3 Se da aplicação do percentual de reserva de vagas a candidatos negros, negras ou 

afrodescendentes resultar número decimal igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), 

adotar-se-á o número inteiro imediatamente superior e, se menor que 0,5 (cinco 

décimos), o número inteiro imediatamente inferior. 

7.3 Para concorrer às vagas para negros, negras ou afrodescendentes, o candidato deverá 

manifestar, no formulário de inscrição online, o desejo de participar do certame nessa condição. 

7.3.1 A autodeclaração é facultativa, ficando o candidato submetido às regras gerais 

estabelecidas, caso não opte pela reserva de vagas. 

7.4  A relação dos candidatos na condição de negros, negras ou afrodescendentes será publicada no 

Diário Oficial da Cidade に DOC e divulgada no endereço eletrônico 

www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tcm-sp. 

7.5 O candidato que, no ato da inscrição, declarar-se negro, negra ou afrodescendente, se aprovado 

no Concurso Público, figurará na listagem de classificação de todos os candidatos ao 

cargo/especialidade e também em lista específica de candidatos na condição de negro, negra ou 

afrodescendente por cargo/especialidade. 

7.6 Os candidatos negros, negras ou afrodescendentes portadores de deficiência poderão se 

inscrever concomitantemente para as vagas reservadas nos termos da Lei Municipal nº 
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15.939/13 e para as vagas reservadas nos termos da Lei Municipal nº 13.398/02. 

7.7 Havendo coincidência na ordem de nomeação entre cotistas do programa de reserva de vagas 

para negros, negras ou afrodescendentes e candidato portador de deficiência, será convocado 

primeiramente aquele que obtiver maior pontuação na classificação geral do certame. 

7.8 No caso de empate na pontuação entre os candidatos de que trata o subitem anterior, os 

critérios de desempate a serem observados serão aqueles previstos no item 12 deste edital. 

7.9 As vagas reservadas a negros, negras ou afrodescendentes que não forem providas por falta de 

candidatos, por reprovação no concurso ou por não enquadramento no programa de reserva de 

vagas serão preenchidas pelos demais candidatos habilitados, com estrita observância da ordem 

geral de classificação. 

7.10 O servidor ingresso pelas cotas assinará uma declaração na ocasião de sua posse junto ao 

Tribunal de Contas do Município de São Paulo.  

7.10.1 De acordo com o art. 3º do Decreto Municipal nº 54.949/14, na hipótese de constatação 

de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, 

ficará sujeito à nulidade de sua nomeação e posse no cargo efetivo, após procedimento 

administrativo no qual lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem 

prejuízo de outras sanções cabíveis. 

7.11 O candidato que porventura declarar indevidamente, quando do preenchimento do 
requerimento de inscrição via Internet, ser negro, negra ou afrodescendente deverá, após tomar 
conhecimento da situação da inscrição nessa condição, entrar em contato com a FGV por meio 
do e-mail concursotcm-sp@fgv.br ou, ainda, mediante o envio de correspondência para o 
endereço constante do subitem 6.1.2 deste Edital, para a correção da informação, por se tratar 
apenas de erro material e inconsistência efetivada no ato da inscrição. 

 

 

8. DO ATENDIMENTO AOS CANDIDATOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

8.1 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá indicar, 

no formulário de solicitação de inscrição, os recursos especiais necessários para cada fase do 

Concurso e, ainda, enviar correspondência até o dia 06 de julho de 2015, impreterivelmente, via 

SEDEX ou Carta Registrada, para a FGVに Caixa Postal nº 205 に Muriaé/MG に CEP: 36880-970, 

com os seguintes dizeres: CONCURSO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

(Especificar o Cargo/Especialidade) に DOCUMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO ESPECIAL, com 

laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) que justifique o atendimento especial 

solicitado. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior. A 

solicitação de condições especiais será atendida segundo critérios de viabilidade e de 

razoabilidade. 

8.1.1 Nos casos de força maior, em que seja necessário solicitar atendimento especial após a 

data de 06 de julho de 2015, o candidato deverá enviar solicitação de atendimento 

especial via correio eletrônico juntamente com cópia digitalizada do laudo médico, que 

justifique o pedido, e, posteriormente, encaminhar o documento original ou uma cópia 

autenticada em cartório, via SEDEX, para a FGV, no endereço indicado no item 8.1, 

especificando os recursos especiais necessários. 

8.1.2 A concessão de tempo adicional para a realização das provas somente será deferida 

caso tal recomendação seja decorrente de orientação médica específica contida no 
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laudo médico enviado pelo candidato. Em nome da isonomia entre os candidatos, por 

padrão, será concedida uma hora a mais para os candidatos nesta situação.  

8.1.3 O fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada), por qualquer via, é de 

responsabilidade exclusiva do candidato. O Tribunal de Contas do Município de São 

Paulo e a FGV não se responsabilizam por qualquer tipo de extravio que impeça a 

chegada do laudo à FGV. O laudo médico (original ou cópia autenticada) terá validade 

somente para este Concurso e não será devolvido, assim como não serão fornecidas 

cópias desse laudo. 

8.2 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deve solicitar 

atendimento especial para tal fim. A candidata deverá trazer um acompanhante, que ficará em 

sala reservada com a criança e será o responsável pela sua guarda. 

8.2.1 A candidata que não levar acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança 

no local de realização das provas. 

8.2.2 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.  

8.2.3 Para garantir a aplicação dos termos e condições deste Edital, a candidata, durante o 

período de amamentação, será acompanhada por uma fiscal, sem a presença do 

responsável pela guarda da criança.  

8.3 Será publicada no Diário Oficial da Cidade に DOC e divulgada no endereço eletrônico 

www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tcm-sp a relação de candidatos que tiverem deferidos ou 

indeferidos os pedidos de atendimento especial para a realização das provas. 

8.3.1 O candidato cujo pedido de atendimento especial for indeferido poderá interpor recurso 

no prazo de dois dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da publicação 

no Diário Oficial da Cidade に DOC do resultado da análise dos pedidos, mediante 

requerimento dirigido à FGV pelo endereço eletrônico 

www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tcm-sp.  

8.4 Portadores de doenças infectocontagiosas que não tiverem comunicado o fato à FGV, por 

inexistir a doença na data-limite referida, deverão fazê-lo via correio eletrônico (concursotcm-

sp@fgv.br) tão logo a condição seja diagnosticada, de acordo com o item 8.1.1. Os candidatos 

nessa situação, quando da realização das provas, deverão se identificar ao fiscal no portão de 

entrada, munidos de laudo médico, tendo direito a atendimento especial.  

8.5 Considerando a possibilidade de os candidatos serem submetidos à detecção de metais durante 

as provas, aqueles que, por razões de saúde, façam uso de marca-passo, pinos cirúrgicos ou 

outros instrumentos metálicos deverão comunicar a situação à FGV previamente, nos moldes do 

item 8.1 deste Edital. Esses candidatos ainda deverão comparecer ao local de provas munidos 

dos exames e laudos que comprovem o uso de tais equipamentos. 

 

9. DA PROVA OBJETIVA 

9.1 A Prova Objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada na 

cidade de São Paulo-SP, no dia 09 de agosto de 2015, das 08h às 12h30, segundo o horário 

oficial da cidade de São Paulo-SP. 

9.2 Os locais para realização da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico 

www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tcm-sp. 
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9.3 É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização 

das provas e o comparecimento no horário determinado. 

9.4 A Prova Objetiva será composta por 100 (cem) questões de múltipla escolha, numeradas 

sequencialmente, com 05 (cinco) alternativas e apenas uma resposta correta.  

9.4.1 Cada questão de múltipla escolha valerá 1 (um) ponto, sendo 100 (cem) pontos a 

pontuação máxima obtida na Prova Objetiva. 

9.5 As questões da Prova Objetiva serão elaboradas com base nos conteúdos programáticos 

constantes do Anexo I deste edital. 

9.6 O quadro a seguir apresenta os módulos de conhecimentos e o número de questões: 

MÓDULOS QUESTÕES 
01. Módulo de Conhecimentos Gerais 24 
02. Módulo de Conhecimentos Específicos 40 
03. Módulo de Conhecimentos Especializados 36 

TOTAL 100 
9.7 Não serão computadas questões não respondidas, questões que contenham mais de uma 

resposta (mesmo que uma delas esteja correta) ou questões com emendas ou rasuras, ainda 

que legíveis. 

9.8 O candidato deverá assinalar a resposta da questão objetiva, usando caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta, em material transparente, no cartão de respostas, que será o único 

documento válido para a correção das provas. 

9.9 Os prejuízos advindos do preenchimento indevido do cartão de respostas serão de inteira 

responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão de respostas 

por erro do candidato. 

9.10 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, 

danificar o seu cartão de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da 

impossibilidade de realização da leitura óptica. 

9.11 O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu nome, seu 

número de inscrição, sua data de nascimento e o número de seu documento de identidade. 

9.12 Todos os candidatos, ao terminarem as provas, deverão, obrigatoriamente, entregar ao fiscal de 

aplicação o documento que será utilizado para a correção de sua prova (cartão de respostas). O 

candidato que descumprir a regra de entrega desse documento será eliminado do concurso. 

9.13 A FGV divulgará a imagem do cartão de respostas dos candidatos que realizarem a Prova 

Objetiva, exceto dos eliminados na forma deste Edital, no endereço eletrônico 

www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tcm-sp, após a data de divulgação do resultado da Prova 

Objetiva. A imagem ficará disponível por até 15 (quinze) dias corridos a contar da data de 

publicação do resultado final do Concurso Público. 

9.14 Após o prazo determinado no subitem anterior, não serão aceitos pedidos de disponibilização 

da imagem do cartão de respostas. 

9.15 Por motivo de segurança e visando a garantir a lisura e a idoneidade do Concurso, serão 

adotados os procedimentos a seguir especificados: 

a) após ser identificado, nenhum candidato poderá se retirar da sala sem autorização e 

acompanhamento da fiscalização; 

b) somente após decorridas duas horas do início da prova, o candidato poderá entregar seu 
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Caderno de Questões da Prova Objetiva e seu cartão de respostas ao fiscal de sala, e retirar-

se da sala de prova; 

c) o candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá 

assinar o Termo de Ocorrência, que será lavrado pelo responsável pela aplicação da prova, 

declarando sua desistência do Concurso Público; 

d) não será permitido, sob hipótese alguma, durante a aplicação da prova, o retorno do 

candidato à sala de prova após ter-se retirado do recinto sem autorização, ainda que por 

questões de saúde; 

e) o candidato somente poderá levar o Caderno de Questões sessenta minutos antes do 

horário previsto para o término da prova; e 

f) ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal de sala, obrigatoriamente, seu cartão de 

respostas. 

9.16 Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que, cumulativamente: 

a) acertar, no mínimo, 50% das questões do módulo de Conhecimentos Gerais , ou seja  12 

questões; 

b) acertar, no mínimo, 50% das questões do módulo de Conhecimentos Específicos, ou seja, 20 

questões; e 

c) acertar, no mínimo, 50% das questões do módulo de Conhecimentos Especializados, ou seja, 

18 questões. 

9.17 O candidato que não atender aos requisitos do subitem 9.16 será eliminado do concurso. 

9.18 Os candidatos não eliminados serão ordenados de acordo com os valores decrescentes das 

notas finais na Prova Objetiva. 

9.19 A legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, bem como as alterações em 

dispositivos constitucionais, legais e normativos a ela posteriores, não serão objeto de avaliação 

nas provas do Concurso. 

 

10. DA PROVA DISCURSIVA 

10.1 A Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada na cidade de São 

Paulo, no dia 09 de agosto de 2015, das 15h às 19h30, segundo o horário oficial da cidade de 

São Paulo-SP, na mesma data e local da Prova Objetiva. 

10.2 Serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos habilitados na Prova Objetiva com base 

nos seguintes critérios: 

10.2.1 Para cada especialidade, serão corrigidas as provas de até 10 (dez) vezes o número total 

de vagas, respeitados os candidatos empatados na última colocação. 

10.2.2 Serão corrigidas, ainda, as provas discursivas de todos os candidatos que tiveram sua 

inscrição deferida na condição de pessoas portadoras com deficiência e habilitados na 

Prova Objetiva. 

10.2.3 Se, após a correção da Prova Discursiva, não se obter classificação de candidatos para o 

dobro da quantidade de vagas ofertadas no concurso, observada cada especialidade, 

serão corrigidas as Provas Discursivas em número suficiente para alcançá-lo, obedecida 

rigorosamente a classificação na Prova Objetiva.  
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 10.2.4 O candidato que não tiver a sua Prova Discursiva corrigida de acordo com o que 

estabelece o subitem 10.2 será eliminado do concurso. 

10.3 A Prova Discursiva constará de 3 (três) questões e de uma redação. 

10.3.1 As 3 (três) questões versarão sobre conteúdo pertinente a Conhecimentos 

Especializados, conforme conteúdo programático do Anexo I deste Edital, adequado às 

atribuições do cargo/especialidade. 

10.3.1.1 Cada questão da Prova Discursiva valerá 25 (vinte e cinco) pontos, sendo 75 

(setenta e cinco) pontos a pontuação máxima obtida nas 3 (três) questões da 

Prova Discursiva. 

10.3.1.2 Na avaliação das questões da Prova Discursiva, será considerado o acerto das 

respostas dadas, o grau de conhecimento do tema demonstrado pelo 

candidato e a fluência e a coerência da exposição. 

10.3.1.3 A nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra abordagem 

tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações e/ou colagem de textos 

e/ou de questões apresentadas na prova. 

10.3.2 A redação deverá ser redigida em gênero dissertativo-argumentativo, com número 

mínimo de 20 (vinte) e máximo de 30 (trinta) linhas. 

10.3.2.1 A redação valerá 25 (vinte e cinco) pontos. 

10.3.2.2 A redação será corrigida segundo os critérios a seguir: 

PARTE 1 に ESTRUTURA TEXTUAL GLOBAL 

(A) ABORDAGEM DO TEMA 10 pontos 

Considera a capacidade de o candidato selecionar argumentos convenientes, dentro do 
perfil esperado, assim como a boa seleção desses argumentos. 

(B) PROGRESSÃO TEXTUAL 10 pontos 

Considera a capacidade de o candidato mostrar coesão e coerência entre os parágrafos 
componentes do texto por ele redigido, assim como a distribuição do tema por uma 
evolução adequada de suas partes. 

PONTUAÇÃO MÁXIMA に PARTE 1 20 pontos 
 

PARTE 2 に CORREÇÃO GRAMATICAL 

A correção gramatical será considerada sob o aspecto da melhor expressão escrita do ponto 
de vista comunicativo, ou seja, de sua adequação à situação comunicativa. 

 PONTUAÇÃO  DEDUÇÃO POR CADA ERRO 

(A) SELEÇÃO VOCABULAR 2 pontos 0,2 ponto 

Considera problemas de inadequação vocabular, troca entre parônimos, emprego de 
palavras gerais por específicas, emprego de vocábulos de variação linguística inadequada, 
marcas de oralidade. 

(B) NORMA CULTA 3 pontos 0,3 ponto 

Considera problemas gerais de construção frasal do ponto de vista comunicativo. 

PONTUAÇÃO MÁXIMA に PARTE 2 5 pontos 

10.3.2.3 Em casos de fuga ao tema, de não haver texto, de erro de preenchimento ou 

de identificação em local indevido, o candidato receberá nota zero na redação. 

10.3.2.4 Da nota total estabelecida pelos critérios descritos no subitem 10.3.2.2 ainda 

será deduzido 0,4 ponto para cada linha completa não escrita, considerando o 

mínimo de linhas exigido no subitem 10.3.2, e deduzido 0,2 ponto para cada 

linha completa excedente ao máximo exigido no subitem 10.3.2. 
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10.4 A Prova Discursiva deverá ser manuscrita de forma legível, sendo obrigatório o uso de caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta, em material transparente, e a resposta definitiva deverá 

ser, obrigatoriamente, transcrita para a folha de textos definitivos. 

10.5 Será atribuída nota zero à Prova Discursiva escrita a lápis. 

10.6 A folha de textos definitivos da Prova Discursiva não poderá ser assinada, rubricada, nem conter 

qualquer marca que identifique o candidato, sob pena de anulação e sua automática eliminação 

do Concurso. 

10.7 Somente o texto transcrito para a folha de textos definitivos será considerado válido para a 

correção da Prova Discursiva. 

10.7.1 O espaço para rascunho é de uso facultativo e não será considerado para fins de 

correção. 

10.7.2 Não haverá substituição da folha de textos definitivos por erro do candidato. 

10.7.3 A transcrição do texto para o respectivo espaço da folha de textos definitivos será de 

inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as 

instruções contidas neste Edital e/ou no caderno de questões da Prova Discursiva. 

10.8 Por motivo de segurança e visando a garantir a lisura e a idoneidade do Concurso, serão 

adotados, para esta prova, os mesmos procedimentos enumerados no subitem 9.15 deste 

Edital. 

10.9 O resultado preliminar da Prova Discursiva será publicado no Diário Oficial da Cidade に DOC e 

divulgado no endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tcm-sp. 

10.10 O resultado final da Prova Discursiva será publicado no Diário Oficial da Cidade に DOC e 

divulgado após análise dos eventuais recursos, na forma prevista neste Edital. 

10.11 A Prova Discursiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, considerando-se 
habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos. 

10.12 Não haverá arredondamento de nota ou da média final e serão desprezadas as frações 

inferiores ao centésimo. 

10.13 O candidato que não atender aos requisitos do subitem 10.11 será eliminado do concurso. 

10.14 O candidato que não devolver sua folha de textos definitivos será eliminado do concurso. 

10.15 Os candidatos não eliminados serão listados em ordem decrescente, de acordo com as notas 

finais na Prova Discursiva. 

 

11. DA CLASSIFICAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA 

11.1 A Nota Final na primeira etapa será a soma das notas obtidas na Prova Objetiva e na Prova 

Discursiva. 

11.2 A classificação na primeira etapa será obtida, após os critérios de desempate, com base na 

listagem dos candidatos remanescentes no concurso. 
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12. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE NA PRIMEIRA ETAPA 

12.1 Em caso de empate, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 

a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do art. 27, parágrafo único, do 

Estatuto do Idoso; 

b) obtiver a maior nota na prova discursiva;  

c) obtiver a maior nota no módulo de Conhecimentos Especializados; 

d) obtiver a maior nota no módulo de Conhecimentos Específicos; 

e) obtiver a maior nota no módulo de Conhecimentos Gerais; e 

f) persistindo o empate, terá preferência o candidato mais velho. 

 

13. DOS RECURSOS 

13.1 O gabarito oficial preliminar, o resultado preliminar da Prova Objetiva e o resultado preliminar 

da Prova Discursiva serão publicados no Diário Oficial da Cidade に DOC e divulgados no 

endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tcm-sp. 

13.2 O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito oficial preliminar, contra o resultado 

preliminar da Prova Objetiva e contra o resultado preliminar da Prova Discursiva mencionados 

no subitem 13.1 disporá de dois dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da 

publicação destes.  

13.3 Para recorrer contra o gabarito oficial preliminar da Prova Objetiva, o resultado preliminar da 

Prova Objetiva e o resultado preliminar da Prova Discursiva, o candidato deverá usar formulários 

próprios, encontrados no endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tcm-sp, 

respeitando as respectivas instruções. 

13.3.1 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso 

inconsistente ou intempestivo será liminarmente indeferido. 

13.3.2 O formulário preenchido de forma incorreta, com campos em branco ou faltando 

informações será automaticamente desconsiderado, não sendo sequer encaminhado à 

Banca Examinadora da FGV. 

13.3.3 Após a análise dos recursos contra o gabarito preliminar da Prova Objetiva, a Banca 

Examinadora da FGV poderá manter o gabarito, alterá-lo ou anular a questão. 

13.3.4 Se, do exame de recurso, resultar a anulação de questão integrante da Prova Objetiva, a 

pontuação correspondente a ela será atribuída a todos os candidatos. 

13.3.5 Se houver alteração, por força dos recursos, do gabarito oficial preliminar de questão 

integrante de Prova Objetiva, essa alteração valerá para todos os candidatos, 

independentemente de terem recorrido. 

13.3.6 Após a análise dos recursos contra o resultado preliminar da Prova Objetiva e da Prova 

Discursiva, a Banca Examinadora da FGV poderá manter ou alterar o resultado 

divulgado. 

13.3.7 Todos os recursos serão analisados, e as respostas serão divulgadas no endereço 

eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tcm-sp. 

13.3.8 Não serão aceitos recursos via fax, correio eletrônico ou pelos Correios, assim como fora 
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do prazo. 

13.4 Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso ou recurso de gabarito oficial 

definitivo, bem como contra o resultado final das provas. 

13.5 Será liminarmente indeferido o recurso cujo teor desrespeitar a Banca. 

 

14. DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

14.1 O Programa de Formação, de caráter eliminatório, a ser realizado pela FGV em São Paulo-SP, 

terá a duração total de 60 (sessenta) horas, sendo regido por edital próprio que estabelecerá a 

frequência e o rendimento mínimos a serem exigidos, bem como demais condições de 

aprovação, podendo ser ministrado, inclusive, aos sábados, domingos e feriados, e, ainda, em 

horário noturno.  

14.2 Serão convocados para a segunda etapa, o Programa de Formação, os candidatos classificados 

na primeira etapa, observada a ordem de classificação e o número efetivo de vagas.  

14.2.1 Os demais candidatos classificados na primeira etapa e não convocados para o 

Programa de Formação, observado o disposto no subitem 14.3.4, poderão ser 

convocados para eventuais Programas de Formação futuros, cuja efetiva realização 

dependerá exclusivamente do interesse do Tribunal de Contas do Município de São 

Paulo, observado o prazo de validade do concurso.  

14.3   O edital de convocação para o Programa de Formação será publicado no Diário Oficial da Cidade 

に DOC e divulgado no endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tcm-sp, dispondo 

sobre todas as informações relativas a essa etapa do concurso, obedecendo ao interesse e à 

conveniência do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, que fixará prioridades para o 

desenvolvimento da mencionada etapa. 

14.3.1 A matrícula no Programa de Formação será admitida exclusivamente via Internet, pelo 

endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tcm-sp.  

14.3.2 As informações prestadas no Formulário de Matrícula no Programa de Formação são de 

inteira responsabilidade do candidato, dispondo o Tribunal de Contas do Município de 

São Paulo do direito de excluir do concurso aqueles que o preencherem com dados 

incorretos, incompletos, bem como os posteriormente constatados como inverídicos. 

14.3.3 Expirado o prazo para a matrícula, estabelecido no edital de convocação, os candidatos 

convocados que não efetivarem suas matrículas serão considerados desistentes e 

eliminados do concurso.  

14.3.4 Havendo desistências, serão convocados, em número igual ao de desistentes, 

candidatos para se matricularem, obedecida a ordem de classificação da primeira etapa.  

14.4 O candidato que deixar de efetuar a matrícula, não comparecer ao Programa de Formação 

desde o início, dele se afastar, ou que não satisfizer os demais requisitos legais, regulamentares 

ou regimentais, será reprovado e, consequentemente, eliminado do concurso.  

14.5 Os candidatos sem aproveitamento e/ou sem frequência mínima no Programa de Formação 

serão considerados eliminados do concurso. 

14.6 Durante o Programa de Formação, o candidato fará jus a auxílio financeiro de 70% (setenta por 

cento) do vencimento básico do cargo, na forma da legislação vigente na época de sua 
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realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, inclusive o relativo ao seguro de vida do 

candidato, se for o caso. 

14.6.1 Fica o candidato ciente de que constitui acúmulo ilícito a percepção do auxílio e da 

remuneração de seu cargo no caso de ser servidor da Administração Pública (neste último caso, 

ressalvando-se ao candidato o direito de optar pela remuneração de seu cargo). 

 14.6.2 As despesas decorrentes da participação em todas as etapas e procedimentos do 

concurso, inclusive no Programa de Formação, correrão por conta dos candidatos, os 

quais não terão direito a alojamento, alimentação, transporte ou ressarcimento de 

despesas. 

15. DA APROVAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DA NOMEAÇÃO 

15.1 Serão considerados aprovados no concurso apenas os candidatos habilitados e classificados na 

primeira etapa e não eliminados na segunda etapa, na forma estabelecida neste edital. 

15.2 Após a realização do Programa de Formação e a divulgação da lista dos aprovados e eliminados, 

o resultado será homologado pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo, mediante a 

publicação no Diário Oficial da Cidade に DOC. 

15.3 Os candidatos aprovados serão nomeados obedecendo à ordem classificatória na primeira etapa 

do concurso. 

15.4 Os candidatos aprovados terão sua nomeação publicada no Diário Oficial da Cidade に DOC. 

15.5 O candidato, além de atender aos requisitos exigidos no item 3.3 deste Edital, deverá 

apresentar, necessariamente, no ato da posse, os seguintes documentos originais: 

a) comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se já for cadastrado; 

b) Cadastro de Pessoa Física に CPF; 

c) Cédula de identidade; 

d) Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável に se viúvo, apresentar a 

Certidão de Óbito; se divorciado, apresentar a Averbação; 

e) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos; 

f) Declaração de Bens atualizada;  

g) comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone); 

h) Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo órgão competente; 

i) Certificado de Reservista e/ou Carta-patente para candidatos com idade até 45 anos; 

j) registro no Conselho Regional da categoria profissional, quando for o caso;  

k) diploma, devidamente registrado, ou certificado ou certidão, de conclusão de curso de nível 

exigido para o cargo/especialidade, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério de 

Educação; 

l) comprovante de experiência para o cargo de Agente de Fiscalização に Tecnologia da 

Informação, nos termos do Anexo II deste Edital; 

m) laudo a ser expedido pelo Departamento de Saúde do Servidor に DESS, comprovando ter sido 

considerado apto física e mentalmente para o exercício do cargo; 
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n) declaração de não estar cumprindo e nem ter sofrido, no exercício da função pública, 

penalidade por prática de improbidade administrativa e/ou inidoneidade, aplicada por 

qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal; 

o) declaração quanto ao exercício de outro(s) cargo(s), emprego(s) ou função(ões) pública(s) e 

sobre recebimento de proventos decorrente de aposentadoria e pensão; 

p) declaração de que não incorre nas hipóteses de inelegibilidade de que trata a Lei 

Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, alterada pela Lei Complementar nº 135, de 04 

de junho de 2010; 

q) atestado de antecedentes criminais; 

r) comprovante de tipo sanguíneo; e 

s) duas fotos 3X4. 

15.6 Caso haja necessidade, o Tribunal de Contas do Município de São Paulo poderá solicitar outros 

documentos complementares. 

15.7 O candidato nomeado que não se apresentar no local e nos prazos estabelecidos será 

considerado desistente, implicando sua eliminação definitiva e a nomeação do candidato 

subsequente imediatamente classificado. 

15.8 O servidor empossado mediante Concurso Público fará jus aos benefícios estabelecidos na 

legislação vigente. 

15.9 O candidato empossado, ao entrar em exercício, ficará sujeito ao estágio probatório pelo 

período de 36 (trinta e seis) meses, como determina o art. 41 da Constituição Federal. 

15.10  O candidato empossado poderá executar outras tarefas inerentes ao conteúdo ocupacional do 

cargo/especialidade ou relativas à formação/experiência específica, conforme normativos 

internos. 

15.11  Não tomará posse o candidato habilitado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa 

ou inexata ou que não possuir, na data da posse, os requisitos mínimos exigidos neste Edital. 

15.12 O resultado final será homologado pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo, mediante 

publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo に DOC, e divulgado na Internet nos sites da 

FGV e em http://www.tcm.sp.gov.br. 

15.13 O candidato que não atender, no ato da posse, aos requisitos dos subitens 3.3 e 15.5 deste 

Edital será considerado desistente, excluído automaticamente do Concurso Público, perdendo 

seu direito à vaga e ensejando a nomeação do próximo candidato na lista de classificação. 

15.14 Os candidatos nomeados serão comunicados por meio eletrônico e por meio de telegrama 

enviado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos に ECT. 

15.14.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os atos convocatórios 

publicados após a homologação do Concurso Público. 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas contidas neste Edital e em outros que 

vierem a ser publicados. 

16.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e comunicados 

oficiais referentes a este Concurso Público, publicados no Diário Oficial da Cidade に DOC e 
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divulgados integralmente no endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tcm-sp. 

16.3 O candidato poderá obter informações referentes ao Concurso Público por meio do telefone  

0800-2834628 ou do e-mail concursotcm-sp@fgv.br. 

16.4 Qualquer correspondência física referida neste edital deverá ser postada, via SEDEX ou Carta 

Registrada, para a FGV に Caixa Postal nº 205 に Muriaé/MG に CEP: 36880-970. 

16.5 O candidato que desejar informações ou relatar à FGV fatos ocorridos durante a realização do 

concurso deverá fazê-lo usando os meios dispostos no subitem 16.3. 

16.6 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com 

antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o seu início, observando o horário 

oficial da cidade de São Paulo-SP, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta em 

material transparente, do documento de identidade original e do comprovante de inscrição ou 

do comprovante de pagamento da taxa de inscrição.  

16.7 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, 

pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de 

Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional 

(ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais 

expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; 

carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto). 

16.7.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, 

títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, 

carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não 

identificáveis e/ou danificados. 

16.7.2 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem 

protocolo do documento. 

16.8 Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de identidade 

original na forma definida no subitem 16.7 deste Edital não poderá fazer as provas e será 

automaticamente eliminado do Concurso Público. 

16.9 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 

documento de identidade original por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar 

documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido, no máximo, 

noventa dias antes. Na ocasião, será submetido à identificação especial, compreendendo coleta 

de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 

16.9.1 A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de 

identificação suscite dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 

16.10 Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do certame, a FGV procederá, como 

forma de identificação, à coleta da impressão digital de todos os candidatos no dia de realização 

das provas. 

16.10.1 A identificação datiloscópica compreenderá a coleta da impressão digital do polegar 

direito dos candidatos, mediante a utilização de material específico para esse fim, em 

campo específico de seu cartão de respostas (Prova Objetiva) e da folha de textos 

definitivos (Prova Discursiva). 

16.10.2 Caso o candidato esteja fisicamente impedido de permitir a coleta da impressão digital 



 
 

Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo 

ISO 9001 
EDITAL N° 01, DE 29 DE MAIO DE 2015 

 

 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | CONCURSO PÚBLICO  21 

 
 

do polegar direito, deverá ser colhida a digital do polegar esquerdo ou de outro dedo, 

sendo registrado o fato na ata de aplicação da respectiva sala. 

16.11 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes dos predeterminados em Edital 

ou em comunicado oficial. 

16.12 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, no 

mínimo, duas horas após o seu início. 

16.12.1 A inobservância do subitem anterior acarretará a não correção da prova e, 

consequentemente, a eliminação do candidato. 

16.12.2 O candidato que insistir em sair do recinto de realização da prova, descumprindo o 

disposto no subitem 16.12, deverá assinar o Termo de Ocorrência, lavrado pelo 

Coordenador Local, declarando sua desistência do concurso. 

16.12.3 Os três últimos candidatos a terminarem as provas deverão permanecer juntos no 

recinto, sendo liberados somente após os três terem entregado o material utilizado e 

terem seus nomes registrados na Ata, além de estabelecidas suas respectivas 

assinaturas. 

16.12.4 A regra do subitem anterior poderá ser relativizada quando se tratar de casos 

excepcionais nos quais haja número reduzido de candidatos acomodados em uma 

determinada sala de aplicação, como, por exemplo, no caso de candidatos com 

necessidades especiais que necessitem de sala em separado para a realização do 

concurso, oportunidade em que o lacre da embalagem de segurança será testemunhado 

pelos membros da equipe de aplicação, juntamente com o(s) candidato(s) presente(s) 

na sala de aplicação. 

16.13 Iniciada a prova, o candidato não poderá retirar-se da sala sem autorização. Caso o faça, não 

poderá retornar em hipótese alguma. 

16.14 O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões, ao final da prova, se sua 

saída ocorrer nos últimos sessenta minutos anteriores ao horário determinado para o término 

das provas. 

16.14.1 Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu 

cartão de respostas, sua folha de textos definitivos e o seu caderno de questões, este 

último ressalvado o disposto no subitem 16.14. 

16.15 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas 

em razão do afastamento de candidato da sala de provas. 

16.15.1 Se, por qualquer razão fortuita, o concurso sofrer atraso em seu início ou necessitar de 

interrupção, será concedido prazo adicional aos candidatos do local afetado, de modo 

que tenham o tempo total previsto neste Edital para a realização das provas, em 

garantia à isonomia do certame. 

16.15.2 Os candidatos afetados deverão permanecer no local do concurso. Durante o período 

em que estiverem aguardando, para fins de interpretação das regras deste Edital, o 

tempo para realização da prova será interrompido. 

16.16 Não haverá segunda chamada para a realização das provas. O não comparecimento implicará a 

eliminação automática do candidato. 

16.17 Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos ou a 
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utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, 

impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação. 

16.18 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido 

portando aparelhos eletrônicos, tais como iPod, smartphone, telefone celular, agenda 

eletrônica, aparelho MP3, notebook, tablet, palmtop, pendrive, receptor, gravador, máquina de 

calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer 

espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 

etc. e, ainda, lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou borracha. O candidato que estiver 

portando algo definido ou similar ao disposto neste subitem deverá informar ao fiscal da sala, 

que determinará o seu recolhimento em embalagem não reutilizável fornecida pelos fiscais, a 

qual deverá permanecer lacrada durante todo o período da prova, sob a guarda do candidato. 

16.18.1 O Tribunal de Contas do Município de São Paulo e a FGV recomendam que o candidato 

não leve nenhum dos objetos citados no subitem anterior no dia de realização das 

provas. 

16.18.2 A FGV não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos objetos supracitados. 

16.18.3 A FGV não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos 

eletrônicos ocorridos durante a realização da prova, nem por danos a eles causados. 

16.18.4 Para a segurança de todos os envolvidos no concurso, é recomendável que os 

candidatos não portem arma de fogo no dia de realização das provas. Caso, contudo, 

seja verificada essa situação, o candidato será encaminhado à Coordenação da unidade, 

onde deverá entregar a arma para guarda devidamente identificada, mediante termo de 

acautelamento de arma de fogo, no qual preencherá os dados relativos ao armamento.  

16.18.5 Quando do ingresso na sala de aplicação de provas, os candidatos deverão recolher 

todos os equipamentos eletrônicos e/ou materiais não permitidos em envelope de 

segurança não reutilizável, fornecido pelo fiscal de aplicação, que deverá permanecer 

lacrado durante toda a realização das provas e somente poderá ser aberto após o 

candidato deixar o local de provas. 

16.18.6 A utilização de aparelhos eletrônicos é vedada em qualquer parte do local de provas. 

Assim, ainda que o candidato tenha terminado sua prova e esteja se encaminhando para 

a saída do local, não poderá utilizar quaisquer aparelhos eletrônicos, sendo 

recomendável que a embalagem não reutilizável fornecida para o recolhimento de tais 

aparelhos somente seja rompida após a saída do candidato do local de provas. 

16.19 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Concurso Público o candidato 

que, durante a sua realização: 

a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas;  

b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou 

impressos que não forem expressamente permitidos, ou que se comunicar com outro 

candidato;  

c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos e quaisquer utensílios descritos no subitem 

16.18; 

d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, 

com as autoridades presentes ou com os demais candidatos;  
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e) não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização;  

f) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;  

g) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão de respostas e/ou a folha de textos 

definitivos; 

h) descumprir as instruções contidas no caderno de questões, no cartão de respostas e na folha 

de textos definitivos; 

i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 

indevido; 

j) utilizar-se ou tentar se utilizar de meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria 

ou de terceiros, em qualquer etapa do Concurso Público;  

k) não permitir a coleta de sua assinatura;  

l) for surpreendido portando anotações em papéis que não os permitidos;  

m) for surpreendido portando qualquer tipo de arma e/ou se negar a entregar a arma à 

Coordenação;  

n) não permitir ser submetido ao detector de metal;  

o) não permitir a coleta de sua impressão digital no cartão de respostas e/ou na folha de textos 

definitivos. 

16.20 Com vistas à garantia da isonomia e lisura do certame seletivo em tela, no dia de realização da 

Prova Objetiva e da Prova Discursiva, os candidatos serão submetidos, durante a realização das 

provas, ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída dos sanitários. 

16.20.1 Não será permitido o uso dos sanitários por candidatos que tenham terminado as 

provas. A exclusivo critério da Coordenação do local, poderá ser permitido, caso haja 

disponibilidade, o uso de outros sanitários do local que não estejam sendo usados para 

o atendimento a candidatos que ainda estejam realizando as provas. 

16.21 Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências do local 

de provas. 

16.22 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 

aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo 

e/ou aos critérios de avaliação e de classificação. 

16.23 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por 

investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas serão anuladas 

e ele será automaticamente eliminado do concurso. 

16.24 O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas implicará a eliminação do 

candidato, podendo constituir tentativa de fraude. 

16.25 O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data de homologação 

do resultado final, podendo ser prorrogados pelo mesmo período, a critério do Tribunal de 

Contas do Município de São Paulo. 

16.26 O candidato deverá manter atualizado o seu endereço com a FGV, enquanto estiver 

participando do concurso, até a data de divulgação do resultado final, por meio de 

requerimento a ser enviado à FGV に Caixa Postal nº 205 に Muriaé/MG に CEP: 36880-970.  

16.26.1 Após a homologação do resultado final, as mudanças de endereço dos candidatos 

classificados deverão ser comunicadas diretamente ao Tribunal de Contas do Município 
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de São Paulo, junto à Coordenadoria de Recursos Humanos. Serão de exclusiva 

responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seu 

endereço. 

16.27 As despesas decorrentes da participação no Concurso Público, inclusive deslocamento, 

hospedagem e alimentação, correrão por conta dos candidatos. 

16.28 Os casos omissos serão resolvidos pela FGV em conjunto com a Comissão do Concurso. 

16.29 As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão 

objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos conteúdos constantes do Anexo I deste 

Edital. 

16.29.1 Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, exceto a listada 

nos objetos de avaliação constantes deste Edital, como eventuais projetos de lei, bem 

como alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objeto 

de avaliação nas provas do concurso. 

16.30 Não será aceito pedido de reclassificação (final de lista) na hipótese de o candidato manifestar 

desinteresse na vaga quando nomeado. 

16.31 A FGV poderá enviar, quando necessário, comunicação pessoal dirigida ao candidato, por e-mail 

ou pelos Correios, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato a manutenção ou a 

atualização de seu correio eletrônico e a informação de seu endereço completo e correto na 

solicitação de inscrição. 

16.32 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão ser feitas por meio de 

Edital de Retificação. 

 

São Paulo-SP, 29 de maio de 2015. 

 

 

ROBERTO BRAGUIM  
Presidente do Tribunal de Contas do Município 
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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO: 

 

CONHECIMENTOS GERAIS  
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 

IﾐデWヴヮヴWデ;N?ﾗà SWà デW┝デﾗゲà ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ;デｷ┗ﾗゲがà Iﾗﾏà SWゲデ;ケ┌Wà ヮ;ヴ;à ﾏYデﾗSﾗゲà SWà ヴ;IｷﾗIｹﾐｷﾗà Wà デｷヮﾗﾉﾗｪｷ;à
;ヴｪ┌ﾏWﾐデ;デｷ┗;きàヮヴﾗIWゲゲﾗゲàSWàIﾗﾐゲデヴ┌N?ﾗàデW┝デ┌;ﾉきà;àヮヴﾗｪヴWゲゲ?ﾗàデW┝デ┌;ﾉきà;ゲàﾏ;ヴI;ゲàSWàデW┝デ┌;ﾉｷS;SWぎà;àIﾗWゲ?ﾗがà
;à IﾗWヴZﾐIｷ;à Wà ;à ｷﾐデWヴデW┝デ┌;ﾉｷS;SWきà ヴWWゲIヴｷデ┌ヴ;à SWà aヴ;ゲWゲà Wﾏà H┌ゲI;à S;àﾏWﾉｴﾗヴà W┝ヮヴWゲゲ?ﾗà WゲIヴｷデ;きà Sﾗﾏｹﾐｷﾗà
┗ﾗI;H┌ﾉ;ヴàWàゲ┌;àｷﾏヮﾗヴデ>ﾐIｷ;àﾐ;àIﾗﾐゲデヴ┌N?ﾗàSﾗàゲWﾐデｷSﾗàSﾗàデW┝デﾗきà;àヮヴWゲWﾐN;àSﾗゲàWゲデヴ;ﾐｪWｷヴｷゲﾏﾗゲàWﾏàﾐﾗゲゲﾗà
ﾉY┝ｷIﾗきàﾗゲàSｷ┗Wヴゲﾗゲà┌ゲﾗゲàS;ゲà ┗=ヴｷ;ゲà Iﾉ;ゲゲWゲàSWàヮ;ﾉ;┗ヴ;ゲきà ;àﾗヴｪ;ﾐｷ┣;N?ﾗàゲｷﾐデ=デｷI;àWàﾗàWﾏヮヴWｪﾗàSﾗゲà ゲｷﾐ;ｷゲàSWà
ヮﾗﾐデ┌;N?ﾗきà ;à ┗;ヴｷ;N?ﾗà ﾉｷﾐｪ┌ｹゲデｷI;à Wà ゲ┌;à ;SWケ┌;N?ﾗà <ゲà Sｷ┗Wヴゲ;ゲà ゲｷデ┌;NﾛWゲà Iﾗﾏ┌ﾐｷI;デｷ┗;ゲきà ;à ﾉｷﾐｪ┌;ｪWﾏà
SWﾐﾗデ;デｷ┗;àWà;àIﾗﾐﾗデ;デｷ┗;きà;àﾐﾗ┗;àﾗヴデﾗｪヴ;aｷ;く 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ADMINISTRAÇÃO: 

Auditoria: Fｷﾐ;ﾉｷS;SWゲがà ﾗHﾃWデｷ┗ﾗがà aﾗヴﾏ;ゲがà デｷヮﾗゲがà IﾗﾐIWｷデﾗゲà ヴWﾉW┗;ﾐデWゲがàﾗHヴｷｪ;デﾗヴｷWS;SWがà ﾉWｪｷゲﾉ;N?ﾗà;ヮﾉｷI=┗Wﾉがà
ｷﾐSWヮWﾐSZﾐIｷ;がà IﾗﾏヮWデZﾐIｷ;à ヮヴﾗaｷゲゲｷﾗﾐ;ﾉがà ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;SWà ゲﾗIｷ;ﾉがà >ﾏHｷデﾗà Sﾗà デヴ;H;ﾉｴﾗà Wà W┝WI┌N?ﾗà Sﾗà
デヴ;H;ﾉｴﾗくàNﾗヴﾏ;ゲàSWàá┌Sｷデﾗヴｷ;ぎàヴWﾉ;デｷ┗;ゲà<àW┝WI┌N?ﾗàSﾗゲàデヴ;H;ﾉｴﾗゲがàヴWﾉ;デｷ┗;ゲà<àﾗヮｷﾐｷ?ﾗàSﾗà;┌SｷデﾗヴがàヴWﾉ;デｷ┗;ゲà
;ﾗゲà ヴWﾉ;デﾙヴｷﾗゲà Wà ヮ;ヴWIWヴWゲくà CﾗﾐデヴﾗﾉWà ｷﾐデWヴﾐﾗくà TYIﾐｷI;ゲà W ヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗゲà SWà á┌Sｷデﾗヴｷ;ぎà ヮﾉ;ﾐWﾃ;ﾏWﾐデﾗà Sﾗゲà
デヴ;H;ﾉｴﾗゲがà ヮヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲà SWà ;┌Sｷデﾗヴｷ;がà ヮ;ヮYｷゲà SWà デヴ;H;ﾉｴﾗがà デWゲデWゲà SWà ;┌Sｷデﾗヴｷ;が ;ﾏﾗゲデヴ;ｪWﾏà Wゲデ;デｹゲデｷI;à Wﾏà
;┌Sｷデﾗヴｷ;がà W┗Wﾐデﾗゲà Wà デヴ;ﾐゲ;NﾛWゲà ゲ┌HゲWケ┌WﾐデWゲがà ヴW┗ｷゲ?ﾗà ;ﾐ;ﾉｹデｷI;がà WﾐデヴW┗ｷゲデ;がà IﾗﾐaWヴZﾐIｷ;à SW I=ﾉI┌ﾉﾗがà
Iﾗﾐaｷヴﾏ;N?ﾗがàｷﾐデWヴヮヴWデ;N?ﾗàS;ゲàｷﾐaﾗヴﾏ;NﾛWゲがàﾗHゲWヴ┗;N?ﾗくàPヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗゲàSWà;┌Sｷデﾗヴｷ;àWﾏà=ヴW;ゲàWゲヮWIｹaｷI;ゲà
S;ゲ DWﾏﾗﾐゲデヴ;NﾛWゲà Cﾗﾐデ=HWｷゲくà Contabilidade Geral: P;デヴｷﾏﾚﾐｷﾗぎà IﾗﾐIWｷデﾗゲがà HWﾐゲがà SｷヴWｷデﾗゲがà ﾗHヴｷｪ;NﾛWゲがà
ヮ;デヴｷﾏﾚﾐｷﾗà ﾉｹケ┌ｷSﾗがà Wケ┌;N?ﾗà ヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷ;ﾉà Wà ┗;ヴｷ;NﾛWゲà ヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷ;ｷゲくà Cﾗﾐデ;ゲà Sﾗà áデｷ┗ﾗがà Sﾗà P;ゲゲｷ┗ﾗがà Sﾗà
P;デヴｷﾏﾚﾐｷﾗàLｹケ┌ｷSﾗàWàSWàRWゲ┌ﾉデ;SﾗàふヴWIWｷデ;ゲàWàSWゲヮWゲ;ゲぶぎà;ゲヮWIデﾗゲàヴWﾉW┗;ﾐデWゲがàIﾉ;ゲゲｷaｷI;N?ﾗàWàW┗ｷSWﾐIｷ;N?ﾗくà
Lｷ┗ヴﾗゲà Cﾗﾐデ=HWｷゲà Wà ﾗà ヮヴﾗIWゲゲﾗà SWà WゲIヴｷデ┌ヴ;N?ﾗà Iﾗﾐデ=Hｷﾉぎà ﾏYデﾗSﾗà S;ゲà ヮ;ヴデｷS;ゲà SﾗHヴ;S;ゲがà デｷヮﾗゲà SWà
ﾉ;ﾐN;ﾏWﾐデﾗゲがàヴ;┣?ﾗがàSｷ=ヴｷﾗがàH;ﾉ;ﾐIWデWゲàWàWﾐIWヴヴ;ﾏWﾐデﾗàS;ゲàIﾗﾐデ;ゲàSWàヴWゲ┌ﾉデ;SﾗくàNﾗヴﾏ;ゲàCﾗﾐデ=HWｷゲàふCPCゲぶくà
DWﾏﾗﾐゲデヴ;NﾛWゲàIﾗﾐデ=HWｷゲàW┝ｷｪｷS;ゲàヮWﾉ;àLWｷàﾐ┨àヶくヴヰヴっΑヶàWà;デ┌;ﾉｷ┣;NﾛWゲぎàH;ﾉ;ﾐNﾗàヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷ;ﾉがàSWﾏﾗﾐゲデヴ;N?ﾗà
SWà ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗà Sﾗà W┝WヴIｹIｷﾗがà SWﾏﾗﾐゲデヴ;N?ﾗà Sﾗゲà aﾉ┌┝ﾗゲà SWà I;ｷ┝;ぎà ;ゲヮWIデﾗゲà IﾗﾐIWｷデ┌;ｷゲがà ﾗHﾃWデｷ┗ﾗがà
ﾗHヴｷｪ;デﾗヴｷWS;SWがà IﾗﾐデW┎Sﾗがà aﾗヴﾏ;à SWà ;ヮヴWゲWﾐデ;N?ﾗがà ヴWｪヴ;ゲà SWà Wﾉ;Hﾗヴ;N?ﾗくà áﾐ=ﾉｷゲWà SWà SWﾏﾗﾐゲデヴ;NﾛWゲà
Iﾗﾐデ=HWｷゲぎà IﾗﾐIWｷデﾗゲà ヴWﾉW┗;ﾐデWゲがà デYIﾐｷI;ゲà SWà ;ﾐ=ﾉｷゲWがà ヮ;Sヴﾗﾐｷ┣;N?ﾗà SWà SWﾏﾗﾐゲデヴ;NﾛWゲà Iﾗﾐデ=HWｷゲがà ;ﾐ=ﾉｷゲWà
ｴﾗヴｷ┣ﾗﾐデ;ﾉà Wà ┗WヴデｷI;ﾉがà ;ﾐ=ﾉｷゲWà ヮﾗヴà ケ┌ﾗIｷWﾐデWゲà ふﾉｷケ┌ｷSW┣がà WﾐSｷ┗ｷS;ﾏWﾐデﾗがà Wゲデヴ┌デ┌ヴ;à SWà I;ヮｷデ;ﾉがà Wゲデヴ┌デ┌ヴ;à SWà
I;ヮｷデ;ﾉàSWàｪｷヴﾗがàヴWﾐデ;HｷﾉｷS;SWàWà;ﾉ;┗;ﾐI;ｪWﾏぶくàOrçamento Público: OヴN;ﾏWﾐデﾗàP┎HﾉｷIﾗぎàIﾗﾐIWｷデﾗがàヮヴｷﾐIｹヮｷﾗゲà
ﾗヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷﾗゲくà CｷIﾉﾗà ﾗヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷﾗぎà Wﾉ;Hﾗヴ;N?ﾗà S;à ヮヴﾗヮﾗゲデ;がà Wゲデ┌Sﾗà Wà ;ヮヴﾗ┗;N?ﾗがà W┝WI┌N?ﾗがà IﾗﾐデヴﾗﾉWà Wà
;┗;ﾉｷ;N?ﾗà S;à W┝WI┌N?ﾗà ﾗヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷ;くà Pﾉ;ﾐﾗà Pﾉ┌ヴｷ;ﾐ┌;ﾉがà LWｷà SWàDｷヴWデヴｷ┣WゲàOヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷ;ゲがà LWｷà OヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷ;à
áﾐ┌;ﾉくàCヴYSｷデﾗゲàﾗヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷﾗゲàｷﾐｷIｷ;ｷゲàWà;SｷIｷﾗﾐ;ｷゲくàLWｪｷゲﾉ;N?ﾗぎàCﾗﾐゲデｷデ┌ｷN?ﾗàFWSWヴ;ﾉがàLWｷàFWSWヴ;ﾉàﾐ┨àヴくンヲヰっヶヴがà
LWｷà CﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴà ﾐ┨à ヱヰヱっヲヰヰヰà Wà ;デ┌;ﾉｷ┣;NﾛWゲくà Contabilidade Pública: CﾗﾐIWｷデﾗくà C;ﾏヮﾗà SWà ;ヮﾉｷI;N?ﾗくà
RWｪｷﾏWゲàIﾗﾐデ=HWｷゲくàPヴｷﾐIｹヮｷﾗゲàSWàCﾗﾐデ;HｷﾉｷS;SWàゲﾗHà;àヮWヴゲヮWIデｷ┗;àSﾗàゲWデﾗヴàヮ┎HﾉｷIﾗくàRWゲﾗﾉ┌N?ﾗàCFCàﾐ┨àΑヵヰっΓンà
Wà ;デ┌;ﾉｷ┣;NﾛWゲくà Controle Externo da Gestão Pública: Nﾗヴﾏ;ゲà Iﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ｷゲà ゲﾗHヴWà ﾗà IﾗﾐデヴﾗﾉWà W┝デWヴﾐﾗくà
á┌Sｷデﾗヴｷ;à ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾏWﾐデ;ﾉà ゲWｪ┌ﾐSﾗà ;à Iﾐデﾗゲ;ｷà ふIﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Oヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa S┌ヮヴWﾏW A┌Sｷデ Iﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲぶくà
DWIﾉ;ヴ;N?ﾗà SWà Lｷﾏ;à ふIﾐデﾗゲ;ｷぶくà CﾗﾐデヴﾗﾉWゲà ｷﾐデWヴﾐﾗゲà ゲWｪ┌ﾐSﾗà ﾗà CO“Oà Ià Wà ﾗà CO“Oà IIà にà ERMà ふEﾐデWヴヮヴｷゲW Rｷゲﾆ 
M;ﾐ;ｪWﾏWﾐデぶくàTヴｷH┌ﾐ;ｷゲàSWàCﾗﾐデ;ゲぎàa┌ﾐNﾛWゲがàﾐ;デ┌ヴW┣;àﾃ┌ヴｹSｷI;àWàWaｷI=Iｷ;àS;ゲàSWIｷゲﾛWゲくàTヴｷH┌ﾐ;ﾉàSWàCﾗﾐデ;ゲàSﾗà
M┌ﾐｷIｹヮｷﾗàSWà“?ﾗàP;┌ﾉﾗぎàIﾗﾏヮWデZﾐIｷ;きà ﾃ┌ヴｷゲSｷN?ﾗきàﾗヴｪ;ﾐｷ┣;N?ﾗきà ﾃ┌ﾉｪ;ﾏWﾐデﾗàWà aｷゲI;ﾉｷ┣;N?ﾗàふLWｷàM┌ﾐｷIｷヮ;ﾉàﾐ┨à
ΓくヱヶΑがà SWà ヰンっヱヲっヱΓΒヰきà RWｪｷﾏWﾐデﾗà IﾐデWヴﾐﾗà にà RWゲﾗﾉ┌N?ﾗàﾐ┨àヰンっヲヰヰヲがà ;デ┌;ﾉｷ┣;S;à ;デYà ;à RWゲﾗﾉ┌N?ﾗàﾐ┨à ヰヱがà SWà
ンヰっヱっヱンぶくà Direito Constitucional: M┌ﾐｷIｹヮｷﾗゲà にà ﾉWｷà ﾗヴｪ>ﾐｷI;きà ヴWﾏ┌ﾐWヴ;N?ﾗà Sﾗゲà ;ｪWﾐデWゲà ヮﾗﾉｹデｷIﾗゲくà
áSﾏｷﾐｷゲデヴ;N?ﾗà ヮ┎HﾉｷI;ぎà ヮヴｷﾐIｹヮｷﾗゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ｷゲきà ゲWヴ┗ｷSﾗヴWゲà ヮ┎HﾉｷIﾗゲくà Fｷﾐ;ﾐN;ゲà ヮ┎HﾉｷI;ゲぎà ﾐﾗヴﾏ;ゲà ｪWヴ;ｷゲきà
ﾗヴN;ﾏWﾐデﾗゲくà FｷゲI;ﾉｷ┣;N?ﾗà Iﾗﾐデ=Hｷﾉがà aｷﾐ;ﾐIWｷヴ;à W ﾗヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷ;. Direito Administrativo: PヴｷﾐIｹヮｷﾗゲà
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Iﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ｷゲà Sﾗà DｷヴWｷデﾗà áSﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗà Hヴ;ゲｷﾉWｷヴﾗくà Oヴｪ;ﾐｷ┣;N?ﾗà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;ぎ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;N?ﾗà SｷヴWデ;à Wà
ｷﾐSｷヴWデ;きà ;┌デ;ヴケ┌ｷ;ゲがà a┌ﾐS;NﾛWゲà ヮ┎HﾉｷI;ゲがà WﾏヮヴWゲ;ゲà ヮ┎HﾉｷI;ゲきà ゲﾗIｷWS;SWゲà SWà WIﾗﾐﾗﾏｷ;à ﾏｷゲデ;き WﾐデｷS;SWゲà
ヮ;ヴ;Wゲデ;デ;ｷゲくàáデﾗゲà;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗゲぎàIﾗﾐIWｷデﾗがàヴWケ┌ｷゲｷデﾗゲがàWﾉWﾏWﾐデﾗゲがàヮヴWゲゲ┌ヮﾗゲデﾗゲàWàIﾉ;ゲゲｷaｷI;N?ﾗきà┗ｷﾐI┌ﾉ;N?ﾗà
W SｷゲIヴｷIｷﾗﾐ;ヴｷWS;SWきàヴW┗ﾗｪ;N?ﾗàWàｷﾐ┗;ﾉｷS;N?ﾗくàLWｪｷゲﾉ;N?ﾗà;ヮﾉｷI;S;à<ゲà ﾉｷIｷデ;NﾛWゲàWà;ﾗゲàIﾗﾐデヴ;デﾗゲぎàLWｷàFWSWヴ;ﾉà
ﾐ┨àΒくヶヶヶっΓンàふLWｷàGWヴ;ﾉàLｷIｷデ;NﾛWゲàWàCﾗﾐデヴ;デﾗゲぶがàLWｷàFWSWヴ;ﾉàﾐ┨àヱヰくヵヲヰっヰヲàふPヴWｪ?ﾗぶがàLWｷàFWSWヴ;ﾉàﾐ┨àヱヲくヴヶヲっヱヱà
ふRDCぶがà LWｷà M┌ﾐｷIｷヮ;ﾉà ﾐ┨à ヱンくヲΑΒっヰヲがà DWIヴWデﾗà M┌ﾐｷIｷヮ;ﾉà ﾐ┨à ヴヴくヲΑΓっヰンà Wà ;ﾉデWヴ;NﾛWゲà にà LｷIｷデ;N?ﾗぎà IﾗﾐIWｷデﾗがà
aｷﾐ;ﾉｷS;SWゲがà ヮヴｷﾐIｹヮｷﾗゲがà ﾗHﾃWデﾗがà ﾗHヴｷｪ;デﾗヴｷWS;SWがà SｷゲヮWﾐゲ;がà ｷﾐW┝ｷｪｷHｷﾉｷS;SWがà ﾏﾗS;ﾉｷS;SWゲがà ヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗがà
ヴW┗ﾗｪ;N?ﾗがà ;ﾐ┌ﾉ;N?ﾗà Wà ゲ;ﾐNﾛWゲくà Cﾗﾐデヴ;デﾗゲà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗゲぎà IﾗﾐIWｷデﾗがà aﾗヴﾏ;ﾉｷ┣;N?ﾗがà W┝WI┌N?ﾗがà ｷﾐW┝WI┌N?ﾗがà
ヴW┗ｷゲ?ﾗà Wà ヴWゲIｷゲ?ﾗくà áｪWﾐデWゲà ヮ┎HﾉｷIﾗゲぎà ゲWヴ┗ｷSﾗヴWゲà ヮ┎HﾉｷIﾗゲきà ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;N?ﾗà Sﾗà ゲWヴ┗ｷNﾗà ヮ┎HﾉｷIﾗきà ﾐﾗヴﾏ;ゲà
Iﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ｷゲà IﾗﾐIWヴﾐWﾐデWゲà ;ﾗゲà ゲWヴ┗ｷSﾗヴWゲ ヮ┎HﾉｷIﾗゲきà ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;SWà Iｷ┗ｷﾉがà ヮWﾐ;ﾉà Wà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;à Sﾗà
ゲWヴ┗ｷSﾗヴくà “Wヴ┗ｷNﾗゲà ヮ┎HﾉｷIﾗゲぎà IﾗﾐIWｷデﾗà Wà Iﾉ;ゲゲｷaｷI;N?ﾗき ヴWｪ┌ﾉ;ﾏWﾐデ;N?ﾗà Wà IﾗﾐデヴﾗﾉWきà ヴWケ┌ｷゲｷデﾗゲà Sﾗゲà ゲWヴ┗ｷNﾗゲàWà
SｷヴWｷデﾗゲàSﾗà┌ゲ┌=ヴｷﾗきàIﾗﾏヮWデZﾐIｷ;àヮ;ヴ;àヮヴWゲデ;N?ﾗàSﾗàゲWヴ┗ｷNﾗきàゲWヴ┗ｷNﾗゲ SWﾉWｪ;Sﾗゲà;àヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴWゲくàCﾗﾐIWゲゲﾛWゲàWà
ヮWヴﾏｷゲゲﾛWゲà S;à ヮヴWゲデ;N?ﾗà SWà ゲWヴ┗ｷNﾗゲà ヮ┎HﾉｷIﾗゲくà P;ヴIWヴｷ;ゲà P┎HﾉｷIﾗ-Pヴｷ┗;S;ゲくà Cﾗﾐ┗Zﾐｷﾗゲà Wà IﾗﾐゲﾙヴIｷﾗゲà
;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗゲくàOヴｪ;ﾐｷ┣;NﾛWゲ “ﾗIｷ;ｷゲàにàO“àWàOヴｪ;ﾐｷ┣;NﾛWゲàS;ゲà“ﾗIｷWS;SWゲàCｷ┗ｷゲàSWàIﾐデWヴWゲゲWàP┎HﾉｷIﾗàにàO“CIPくà
Direito Penal: CヴｷﾏWゲà Iﾗﾐデヴ;à ;à áSﾏｷﾐｷゲデヴ;N?ﾗà P┎HﾉｷI;くà CヴｷﾏWゲà Iﾗﾐデヴ;à ;ゲà Fｷﾐ;ﾐN;ゲà P┎HﾉｷI;ゲくà áゲà ｷﾐaヴ;NﾛWゲà
;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;ゲàS; LWｷàFWSWヴ;ﾉàﾐ┨àヱヰくヰヲΒっヲヰヰヱく LWｪｷゲﾉ;N?ﾗぎàCﾙSｷｪﾗàPWﾐ;ﾉがà;ヴデｷｪﾗゲàンヱヲà;àンンΑàWàンヵΓ-áà;àンヵΓ-Hきà
LWｷàFWSWヴ;ﾉàﾐ┨àヱヰくヰヲΒっヲヰヰヱく  


 
BIBLIOTECONOMIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 

Auditoria: Fｷﾐ;ﾉｷS;SWゲがà ﾗHﾃWデｷ┗ﾗがà aﾗヴﾏ;ゲがà デｷヮﾗゲがà IﾗﾐIWｷデﾗゲà ヴWﾉW┗;ﾐデWゲがàﾗHヴｷｪ;デﾗヴｷWS;SWがà ﾉWｪｷゲﾉ;N?ﾗà;ヮﾉｷI=┗Wﾉがà
ｷﾐSWヮWﾐSZﾐIｷ;が IﾗﾏヮWデZﾐIｷ;à ヮヴﾗaｷゲゲｷﾗﾐ;ﾉがà ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;SWà ゲﾗIｷ;ﾉがà >ﾏHｷデﾗà Sﾗà デヴ;H;ﾉｴﾗà Wà W┝WI┌N?ﾗà Sﾗà
デヴ;H;ﾉｴﾗくàNﾗヴﾏ;ゲàSWàá┌Sｷデﾗヴｷ;ぎàヴWﾉ;デｷ┗;ゲ <àW┝WI┌N?ﾗàSﾗゲàデヴ;H;ﾉｴﾗゲがàヴWﾉ;デｷ┗;ゲà<àﾗヮｷﾐｷ?ﾗàSﾗà;┌SｷデﾗヴがàヴWﾉ;デｷ┗;ゲà
;ﾗゲà ヴWﾉ;デﾙヴｷﾗゲà Wà ヮ;ヴWIWヴWゲくà CﾗﾐデヴﾗﾉWà ｷﾐデWヴﾐﾗくà TYIﾐｷI;ゲà W ヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗゲà SWà á┌Sｷデﾗヴｷ;ぎà ヮﾉ;ﾐWﾃ;ﾏWﾐデﾗà Sﾗゲà
デヴ;H;ﾉｴﾗゲがà ヮヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲà SWà ;┌Sｷデﾗヴｷ;がà ヮ;ヮYｷゲà SWà デヴ;H;ﾉｴﾗがà デWゲデWゲà SWà ;┌Sｷデﾗヴｷ;が ;ﾏﾗゲデヴ;ｪWﾏà Wゲデ;デｹゲデｷI;à Wﾏà
;┌Sｷデﾗヴｷ;がà W┗Wﾐデﾗゲà Wà デヴ;ﾐゲ;NﾛWゲà ゲ┌HゲWケ┌WﾐデWゲがà ヴW┗ｷゲ?ﾗà ;ﾐ;ﾉｹデｷI;がà WﾐデヴW┗ｷゲデ;がà IﾗﾐaWヴZﾐIｷ;à SW I=ﾉI┌ﾉﾗがà
Iﾗﾐaｷヴﾏ;N?ﾗがàｷﾐデWヴヮヴWデ;N?ﾗàS;ゲàｷﾐaﾗヴﾏ;NﾛWゲがàﾗHゲWヴ┗;N?ﾗくàPヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗゲàSWà;┌Sｷデﾗヴｷ;àWﾏà=ヴW;ゲàWゲヮWIｹaｷI;ゲà
S;ゲ DWﾏﾗﾐゲデヴ;NﾛWゲàCﾗﾐデ=HWｷゲくàOrçamento Público: OヴN;ﾏWﾐデﾗàP┎HﾉｷIﾗぎàIﾗﾐIWｷデﾗがàヮヴｷﾐIｹヮｷﾗゲàﾗヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷﾗゲくà
CｷIﾉﾗà ﾗヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷﾗぎà Wﾉ;Hﾗヴ;N?ﾗà S;à ヮヴﾗヮﾗゲデ;がà Wゲデ┌Sﾗà Wà ;ヮヴﾗ┗;N?ﾗがà W┝WI┌N?ﾗがà IﾗﾐデヴﾗﾉWà Wà ;┗;ﾉｷ;N?ﾗà S;à
W┝WI┌N?ﾗàﾗヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷ;くàPﾉ;ﾐﾗàPﾉ┌ヴｷ;ﾐ┌;ﾉがàLWｷàSWàDｷヴWデヴｷ┣WゲàOヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷ;ゲがàLWｷàOヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷ;àáﾐ┌;ﾉくàCヴYSｷデﾗゲà
ﾗヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷﾗゲà ｷﾐｷIｷ;ｷゲà Wà ;SｷIｷﾗﾐ;ｷゲくà LWｪｷゲﾉ;N?ﾗぎà Cﾗﾐゲデｷデ┌ｷN?ﾗà FWSWヴ;ﾉがà LWｷà FWSWヴ;ﾉà ﾐ┨à ヴくンヲヰっヶヴがà LWｷà
CﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴàﾐ┨àヱヰヱっヲヰヰヰàWà;デ┌;ﾉｷ┣;NﾛWゲくàControle Externo da Gestão Pública: Nﾗヴﾏ;ゲà Iﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ｷゲà
ゲﾗHヴWà ﾗà IﾗﾐデヴﾗﾉWà W┝デWヴﾐﾗくà á┌Sｷデﾗヴｷ;à ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾏWﾐデ;ﾉà ゲWｪ┌ﾐSﾗà ;à Iﾐデﾗゲ;ｷà ふIﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Oヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa 
S┌ヮヴWﾏW A┌Sｷデ Iﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲぶくàDWIﾉ;ヴ;N?ﾗàSWàLｷﾏ;àふIﾐデﾗゲ;ｷぶくàCﾗﾐデヴﾗﾉWゲàｷﾐデWヴﾐﾗゲàゲWｪ┌ﾐSﾗàﾗàCO“OàIàWàﾗàCO“OàIIà
にà ERMà ふEﾐデWヴヮヴｷゲW Rｷゲﾆ M;ﾐ;ｪWﾏWﾐデぶくà TヴｷH┌ﾐ;ｷゲà SWà Cﾗﾐデ;ゲぎà a┌ﾐNﾛWゲがà ﾐ;デ┌ヴW┣;à ﾃ┌ヴｹSｷI;à Wà WaｷI=Iｷ;à S;ゲà
SWIｷゲﾛWゲくàTヴｷH┌ﾐ;ﾉàSWàCﾗﾐデ;ゲàSﾗàM┌ﾐｷIｹヮｷﾗàSWà“?ﾗàP;┌ﾉﾗぎàIﾗﾏヮWデZﾐIｷ;きàﾃ┌ヴｷゲSｷN?ﾗきàﾗヴｪ;ﾐｷ┣;N?ﾗきàﾃ┌ﾉｪ;ﾏWﾐデﾗàWà
aｷゲI;ﾉｷ┣;N?ﾗàふLWｷàM┌ﾐｷIｷヮ;ﾉàﾐ┨àΓくヱヶΑがàSWàヰンっヱヲっヱΓΒヰきàRWｪｷﾏWﾐデﾗàIﾐデWヴﾐﾗàにàRWゲﾗﾉ┌N?ﾗàﾐ┨àヰンっヲヰヰヲがà;デ┌;ﾉｷ┣;S;à
;デYà ;à RWゲﾗﾉ┌N?ﾗà ﾐ┨à ヰヱがà SWà ンヰっヱっヱンぶくà Direito Administrativo: PヴｷﾐIｹヮｷﾗゲà Iﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ｷゲà Sﾗà DｷヴWｷデﾗà
áSﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗàHヴ;ゲｷﾉWｷヴﾗくàOヴｪ;ﾐｷ┣;N?ﾗà;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;ぎ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;N?ﾗàSｷヴWデ;àWàｷﾐSｷヴWデ;きà;┌デ;ヴケ┌ｷ;ゲがàa┌ﾐS;NﾛWゲà
ヮ┎HﾉｷI;ゲがà WﾏヮヴWゲ;ゲàヮ┎HﾉｷI;ゲきà ゲﾗIｷWS;SWゲàSWàWIﾗﾐﾗﾏｷ;àﾏｷゲデ;き WﾐデｷS;SWゲàヮ;ヴ;Wゲデ;デ;ｷゲくàáデﾗゲà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗゲぎà
IﾗﾐIWｷデﾗがàヴWケ┌ｷゲｷデﾗゲがàWﾉWﾏWﾐデﾗゲがàヮヴWゲゲ┌ヮﾗゲデﾗゲàWàIﾉ;ゲゲｷaｷI;N?ﾗきà┗ｷﾐI┌ﾉ;N?ﾗàW SｷゲIヴｷIｷﾗﾐ;ヴｷWS;SWきàヴW┗ﾗｪ;N?ﾗàWà
ｷﾐ┗;ﾉｷS;N?ﾗくà à LWｪｷゲﾉ;N?ﾗà ;ヮﾉｷI;S;à <ゲà ﾉｷIｷデ;NﾛWゲà Wà Iﾗﾐデヴ;デﾗゲぎà LWｷà FWSWヴ;ﾉà ﾐ┨à ΒくヶヶヶっΓンà ふLWｷà GWヴ;ﾉà LｷIｷデ;NﾛWゲà Wà
Cﾗﾐデヴ;デﾗゲぶがàLWｷàFWSWヴ;ﾉàﾐ┨àヱヰくヵヲヰっヰヲàふPヴWｪ?ﾗぶがàLWｷàFWSWヴ;ﾉàﾐ┨àヱヲくヴヶヲっヱヱàふRDCぶがàLWｷàM┌ﾐｷIｷヮ;ﾉàﾐ┨àヱンくヲΑΒっヰヲがà
DWIヴWデﾗà M┌ﾐｷIｷヮ;ﾉà ﾐ┨à ヴヴくヲΑΓっヰンà Wà ;ﾉデWヴ;NﾛWゲà にà LｷIｷデ;N?ﾗぎà IﾗﾐIWｷデﾗがà aｷﾐ;ﾉｷS;SWゲがà ヮヴｷﾐIｹヮｷﾗゲがà ﾗHﾃWデﾗがà
ﾗHヴｷｪ;デﾗヴｷWS;SWがà SｷゲヮWﾐゲ;がà ｷﾐW┝ｷｪｷHｷﾉｷS;SWがà ﾏﾗS;ﾉｷS;SWゲがà ヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗがà ヴW┗ﾗｪ;N?ﾗがà ;ﾐ┌ﾉ;N?ﾗà Wà ゲ;ﾐNﾛWゲくà
Cﾗﾐデヴ;デﾗゲà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗゲぎà IﾗﾐIWｷデﾗがà aﾗヴﾏ;ﾉｷ┣;N?ﾗがà W┝WI┌N?ﾗがà ｷﾐW┝WI┌N?ﾗがà ヴW┗ｷゲ?ﾗà Wà ヴWゲIｷゲ?ﾗくà áｪWﾐデWゲà
ヮ┎HﾉｷIﾗゲぎà ゲWヴ┗ｷSﾗヴWゲà ヮ┎HﾉｷIﾗゲきà ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;N?ﾗà Sﾗà ゲWヴ┗ｷNﾗà ヮ┎HﾉｷIﾗきà ﾐﾗヴﾏ;ゲà Iﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ｷゲà IﾗﾐIWヴﾐWﾐデWゲà ;ﾗゲà
ゲWヴ┗ｷSﾗヴWゲ ヮ┎HﾉｷIﾗゲきàヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;SWàIｷ┗ｷﾉがàヮWﾐ;ﾉàWà;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;àSﾗàゲWヴ┗ｷSﾗヴくà“Wヴ┗ｷNﾗゲàヮ┎HﾉｷIﾗゲぎàIﾗﾐIWｷデﾗàWà
Iﾉ;ゲゲｷaｷI;N?ﾗき ヴWｪ┌ﾉ;ﾏWﾐデ;N?ﾗà Wà IﾗﾐデヴﾗﾉWきà ヴWケ┌ｷゲｷデﾗゲà Sﾗゲà ゲWヴ┗ｷNﾗゲà Wà SｷヴWｷデﾗゲà Sﾗà ┌ゲ┌=ヴｷﾗきà IﾗﾏヮWデZﾐIｷ;à ヮ;ヴ;à
ヮヴWゲデ;N?ﾗàSﾗàゲWヴ┗ｷNﾗきàゲWヴ┗ｷNﾗゲ SWﾉWｪ;Sﾗゲà;àヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴWゲくàCﾗﾐIWゲゲﾛWゲàWàヮWヴﾏｷゲゲﾛWゲàS;àヮヴWゲデ;N?ﾗàSWàゲWヴ┗ｷNﾗゲà
ヮ┎HﾉｷIﾗゲくà P;ヴIWヴｷ;ゲà P┎HﾉｷIﾗ-Pヴｷ┗;S;ゲくà Cﾗﾐ┗Zﾐｷﾗゲà Wà IﾗﾐゲﾙヴIｷﾗゲà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗゲくàOヴｪ;ﾐｷ┣;NﾛWゲ “ﾗIｷ;ｷゲà にàO“à Wà
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Oヴｪ;ﾐｷ┣;NﾛWゲà S;ゲà “ﾗIｷWS;SWゲà Cｷ┗ｷゲà SWà IﾐデWヴWゲゲWà P┎HﾉｷIﾗà にà O“CIPくà Direito Penal: CヴｷﾏWゲà Iﾗﾐデヴ;à ;à
áSﾏｷﾐｷゲデヴ;N?ﾗà P┎HﾉｷI;くà CヴｷﾏWゲà Iﾗﾐデヴ;à ;ゲà Fｷﾐ;ﾐN;ゲà P┎HﾉｷI;ゲくà áゲà ｷﾐaヴ;NﾛWゲà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;ゲà S; LWｷà FWSWヴ;ﾉà ﾐ┨à
ヱヰくヰヲΒっヲヰヰヱく LWｪｷゲﾉ;N?ﾗぎàCﾙSｷｪﾗàPWﾐ;ﾉがà;ヴデｷｪﾗゲàンヱヲà;àンンΑàWàンヵΓ-áà;àンヵΓ-HきàLWｷàFWSWヴ;ﾉàﾐ┨àヱヰくヰヲΒっヲヰヰヱく  
 
 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS: 

Administração: Pﾉ;ﾐWﾃ;ﾏWﾐデﾗà Wà ;┗;ﾉｷ;N?ﾗà ﾐ;ゲà ヮﾗﾉｹデｷI;ゲà ヮ┎HﾉｷI;ゲきà ;ゲヮWIデﾗゲà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗゲがà デYIﾐｷIﾗゲがà
WIﾗﾐﾚﾏｷIﾗゲàWàaｷﾐ;ﾐIWｷヴﾗゲきàaﾗヴﾏ┌ﾉ;N?ﾗàSWàヮヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲàWàヮヴﾗﾃWデﾗゲきà;┗;ﾉｷ;N?ﾗàSWàヮヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲàWàヮヴﾗﾃWデﾗゲきàデｷヮﾗゲàSWà
;┗;ﾉｷ;N?ﾗきà ;ﾐ=ﾉｷゲWà I┌ゲデﾗ-HWﾐWaｹIｷﾗà Wà ;ﾐ=ﾉｷゲWà I┌ゲデﾗ-WaWデｷ┗ｷS;SWくà Oà IｷIﾉﾗà Sﾗà ヮﾉ;ﾐWﾃ;ﾏWﾐデﾗà Wﾏà ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;NﾛWゲà
ふPDCáぶくà IﾐSｷI;SﾗヴWゲà SWà SWゲWﾏヮWﾐｴﾗがà デｷヮﾗゲà SWà ｷﾐSｷI;SﾗヴWゲがà ┗;ヴｷ=┗Wｷゲà IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデWゲà Sﾗゲà ｷﾐSｷI;SﾗヴWゲくà
Controle Externo da Gestão Pública: Nﾗヴﾏ;ゲà Iﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ｷゲà ゲﾗHヴWà ﾗà IﾗﾐデヴﾗﾉWà W┝デWヴﾐﾗくà á┌Sｷデﾗヴｷ;à
ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾏWﾐデ;ﾉàゲWｪ┌ﾐSﾗà;àIﾐデﾗゲ;ｷàふIﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Oヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa S┌ヮヴWﾏW A┌Sｷデ Iﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲぶくàDWIﾉ;ヴ;N?ﾗàSWà
Lｷﾏ;à ふIﾐデﾗゲ;ｷぶくà CﾗﾐデヴﾗﾉWゲà ｷﾐデWヴﾐﾗゲà ゲWｪ┌ﾐSﾗà ﾗà CO“Oà Ià Wà ﾗà CO“Oà IIà にà ERMà ふEﾐデWヴヮヴｷゲW Rｷゲﾆ M;ﾐ;ｪWﾏWﾐデぶくà
TヴｷH┌ﾐ;ｷゲàSWàCﾗﾐデ;ゲぎàa┌ﾐNﾛWゲがàﾐ;デ┌ヴW┣;àﾃ┌ヴｹSｷI;àWàWaｷI=Iｷ;àS;ゲàSWIｷゲﾛWゲくàTヴｷH┌ﾐ;ﾉàSWàCﾗﾐデ;ゲàSﾗàM┌ﾐｷIｹヮｷﾗàSWà
“?ﾗà P;┌ﾉﾗぎà IﾗﾏヮWデZﾐIｷ;きà ﾃ┌ヴｷゲSｷN?ﾗきà ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;N?ﾗきà ﾃ┌ﾉｪ;ﾏWﾐデﾗà Wà aｷゲI;ﾉｷ┣;N?ﾗà ふLWｷà M┌ﾐｷIｷヮ;ﾉà ﾐ┨à ΓくヱヶΑがà SWà
ヰンっヱヲっヱΓΒヰきà RWｪｷﾏWﾐデﾗà IﾐデWヴﾐﾗà にà RWゲﾗﾉ┌N?ﾗàﾐ┨à ヰンっヲヰヰヲがà ;デ┌;ﾉｷ┣;S;à ;デYà ;à RWゲﾗﾉ┌N?ﾗàﾐ┨àヰヱがà SWà ンヰっヱっヱンぶくà
Direito Constitucional: M┌ﾐｷIｹヮｷﾗゲà にà ﾉWｷà ﾗヴｪ>ﾐｷI;きà ヴWﾏ┌ﾐWヴ;N?ﾗà Sﾗゲà ;ｪWﾐデWゲà ヮﾗﾉｹデｷIﾗゲくà áSﾏｷﾐｷゲデヴ;N?ﾗà
ヮ┎HﾉｷI;ぎà ヮヴｷﾐIｹヮｷﾗゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ｷゲきà ゲWヴ┗ｷSﾗヴWゲà ヮ┎HﾉｷIﾗゲくà Fｷﾐ;ﾐN;ゲà ヮ┎HﾉｷI;ゲぎà ﾐﾗヴﾏ;ゲà ｪWヴ;ｷゲきà ﾗヴN;ﾏWﾐデﾗゲくà
FｷゲI;ﾉｷ┣;N?ﾗà Iﾗﾐデ=Hｷﾉがà aｷﾐ;ﾐIWｷヴ;à W ﾗヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷ;. Direito Administrativo: PヴｷﾐIｹヮｷﾗゲà Iﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ｷゲà Sﾗà
DｷヴWｷデﾗà áSﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗà Hヴ;ゲｷﾉWｷヴﾗくà Oヴｪ;ﾐｷ┣;N?ﾗà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;ぎ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;N?ﾗà SｷヴWデ;à Wà ｷﾐSｷヴWデ;きà ;┌デ;ヴケ┌ｷ;ゲがà
a┌ﾐS;NﾛWゲà ヮ┎HﾉｷI;ゲがà WﾏヮヴWゲ;ゲà ヮ┎HﾉｷI;ゲきà ゲﾗIｷWS;SWゲà SWà WIﾗﾐﾗﾏｷ;à ﾏｷゲデ;き WﾐデｷS;SWゲà ヮ;ヴ;Wゲデ;デ;ｷゲくà áデﾗゲà
;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗゲぎà IﾗﾐIWｷデﾗがà ヴWケ┌ｷゲｷデﾗゲがà WﾉWﾏWﾐデﾗゲがà ヮヴWゲゲ┌ヮﾗゲデﾗゲà Wà Iﾉ;ゲゲｷaｷI;N?ﾗきà ┗ｷﾐI┌ﾉ;N?ﾗà
W SｷゲIヴｷIｷﾗﾐ;ヴｷWS;SWきàヴW┗ﾗｪ;N?ﾗàWà ｷﾐ┗;ﾉｷS;N?ﾗくà àLWｪｷゲﾉ;N?ﾗà;ヮﾉｷI;S;à<ゲà ﾉｷIｷデ;NﾛWゲàWàIﾗﾐデヴ;デﾗゲぎàLWｷàFWSWヴ;ﾉàﾐ┨à
ΒくヶヶヶっΓンà ふLWｷà GWヴ;ﾉà LｷIｷデ;NﾛWゲà Wà Cﾗﾐデヴ;デﾗゲぶがà LWｷà FWSWヴ;ﾉà ﾐ┨à ヱヰくヵヲヰっヰヲà ふPヴWｪ?ﾗぶがà LWｷà FWSWヴ;ﾉà ﾐ┨à ヱヲくヴヶヲっヱヱà
ふRDCぶがà LWｷà M┌ﾐｷIｷヮ;ﾉà ﾐ┨à ヱンくヲΑΒっヰヲがà DWIヴWデﾗà M┌ﾐｷIｷヮ;ﾉà ﾐ┨à ヴヴくヲΑΓっヰンà Wà ;ﾉデWヴ;NﾛWゲà にà LｷIｷデ;N?ﾗぎà IﾗﾐIWｷデﾗがà
aｷﾐ;ﾉｷS;SWゲがà ヮヴｷﾐIｹヮｷﾗゲがà ﾗHﾃWデﾗがà ﾗHヴｷｪ;デﾗヴｷWS;SWがà SｷゲヮWﾐゲ;がà ｷﾐW┝ｷｪｷHｷﾉｷS;SWがà ﾏﾗS;ﾉｷS;SWゲがà ヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗがà
ヴW┗ﾗｪ;N?ﾗがà ;ﾐ┌ﾉ;N?ﾗà Wà ゲ;ﾐNﾛWゲくà Cﾗﾐデヴ;デﾗゲà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗゲぎà IﾗﾐIWｷデﾗがà aﾗヴﾏ;ﾉｷ┣;N?ﾗがà W┝WI┌N?ﾗがà ｷﾐW┝WI┌N?ﾗがà
ヴW┗ｷゲ?ﾗà Wà ヴWゲIｷゲ?ﾗくà áｪWﾐデWゲà ヮ┎HﾉｷIﾗゲぎà ゲWヴ┗ｷSﾗヴWゲà ヮ┎HﾉｷIﾗゲきà ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;N?ﾗà Sﾗà ゲWヴ┗ｷNﾗà ヮ┎HﾉｷIﾗきà ﾐﾗヴﾏ;ゲà
Iﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ｷゲà IﾗﾐIWヴﾐWﾐデWゲà ;ﾗゲà ゲWヴ┗ｷSﾗヴWゲ ヮ┎HﾉｷIﾗゲきà ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;SWà Iｷ┗ｷﾉがà ヮWﾐ;ﾉà Wà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;à Sﾗà
ゲWヴ┗ｷSﾗヴくà “Wヴ┗ｷNﾗゲà ヮ┎HﾉｷIﾗゲぎà IﾗﾐIWｷデﾗà Wà Iﾉ;ゲゲｷaｷI;N?ﾗき ヴWｪ┌ﾉ;ﾏWﾐデ;N?ﾗà Wà IﾗﾐデヴﾗﾉWきà ヴWケ┌ｷゲｷデﾗゲà Sﾗゲà ゲWヴ┗ｷNﾗゲàWà
SｷヴWｷデﾗゲàSﾗà┌ゲ┌=ヴｷﾗきàIﾗﾏヮWデZﾐIｷ;àヮ;ヴ;àヮヴWゲデ;N?ﾗàSﾗàゲWヴ┗ｷNﾗきàゲWヴ┗ｷNﾗゲ SWﾉWｪ;Sﾗゲà;àヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴWゲくàCﾗﾐIWゲゲﾛWゲàWà
ヮWヴﾏｷゲゲﾛWゲà S;à ヮヴWゲデ;N?ﾗà SWà ゲWヴ┗ｷNﾗゲà ヮ┎HﾉｷIﾗゲくà P;ヴIWヴｷ;ゲà P┎HﾉｷIﾗ-Pヴｷ┗;S;ゲくà Cﾗﾐ┗Zﾐｷﾗゲà Wà IﾗﾐゲﾙヴIｷﾗゲà
;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗゲくàOヴｪ;ﾐｷ┣;NﾛWゲ “ﾗIｷ;ｷゲàにàO“àWàOヴｪ;ﾐｷ┣;NﾛWゲàS;ゲà“ﾗIｷWS;SWゲàCｷ┗ｷゲàSWàIﾐデWヴWゲゲWàP┎HﾉｷIﾗàにàO“CIPくà
Direito Penal: CヴｷﾏWゲà Iﾗﾐデヴ;à ;à áSﾏｷﾐｷゲデヴ;N?ﾗà P┎HﾉｷI;くà CヴｷﾏWゲà Iﾗﾐデヴ;à ;ゲà Fｷﾐ;ﾐN;ゲà P┎HﾉｷI;ゲくà áゲà ｷﾐaヴ;NﾛWゲà
;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;ゲàS; LWｷàFWSWヴ;ﾉàﾐ┨àヱヰくヰヲΒっヲヰヰヱく LWｪｷゲﾉ;N?ﾗぎàCﾙSｷｪﾗàPWﾐ;ﾉがà;ヴデｷｪﾗゲàンヱヲà;àンンΑàWàンヵΓ-áà;àンヵΓ-Hきà
LWｷàFWSWヴ;ﾉàﾐ┨àヱヰくヰヲΒっヲヰヰヱく  
 
 
CIÊNCIAS JURÍDICAS: 

Administração: Pﾉ;ﾐWﾃ;ﾏWﾐデﾗà Wà ;┗;ﾉｷ;N?ﾗà ﾐ;ゲà ヮﾗﾉｹデｷI;ゲà ヮ┎HﾉｷI;ゲきà ;ゲヮWIデﾗゲà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗゲがà デYIﾐｷIﾗゲがà
WIﾗﾐﾚﾏｷIﾗゲàWàaｷﾐ;ﾐIWｷヴﾗゲきàaﾗヴﾏ┌ﾉ;N?ﾗàSWàヮヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲàWàヮヴﾗﾃWデﾗゲきà;┗;ﾉｷ;N?ﾗàSWàヮヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲàWàヮヴﾗﾃWデﾗゲきàデｷヮﾗゲàSWà
;┗;ﾉｷ;N?ﾗきà ;ﾐ=ﾉｷゲWà I┌ゲデﾗ-HWﾐWaｹIｷﾗà Wà ;ﾐ=ﾉｷゲWà I┌ゲデﾗ-WaWデｷ┗ｷS;SWくà Oà IｷIﾉﾗà Sﾗà ヮﾉ;ﾐWﾃ;ﾏWﾐデﾗà Wﾏà ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;NﾛWゲà
ふPDCáぶくà IﾐSｷI;SﾗヴWゲà SWà SWゲWﾏヮWﾐｴﾗがà デｷヮﾗゲà SWà ｷﾐSｷI;SﾗヴWゲがà ┗;ヴｷ=┗Wｷゲà IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデWゲà Sﾗゲà ｷﾐSｷI;SﾗヴWゲくà
Auditoria: Fｷﾐ;ﾉｷS;SWゲがà ﾗHﾃWデｷ┗ﾗがà aﾗヴﾏ;ゲがà デｷヮﾗゲがà IﾗﾐIWｷデﾗゲà ヴWﾉW┗;ﾐデWゲがàﾗHヴｷｪ;デﾗヴｷWS;SWがà ﾉWｪｷゲﾉ;N?ﾗà;ヮﾉｷI=┗Wﾉがà
ｷﾐSWヮWﾐSZﾐIｷ;が IﾗﾏヮWデZﾐIｷ;à ヮヴﾗaｷゲゲｷﾗﾐ;ﾉがà ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;SWà ゲﾗIｷ;ﾉがà >ﾏHｷデﾗà Sﾗà デヴ;H;ﾉｴﾗà Wà W┝WI┌N?ﾗà Sﾗà
デヴ;H;ﾉｴﾗくàNﾗヴﾏ;ゲàSWàá┌Sｷデﾗヴｷ;ぎàヴWﾉ;デｷ┗;ゲ <àW┝WI┌N?ﾗàSﾗゲàデヴ;H;ﾉｴﾗゲがàヴWﾉ;デｷ┗;ゲà<àﾗヮｷﾐｷ?ﾗàSﾗà;┌SｷデﾗヴがàヴWﾉ;デｷ┗;ゲà
;ﾗゲà ヴWﾉ;デﾙヴｷﾗゲà Wà ヮ;ヴWIWヴWゲくà CﾗﾐデヴﾗﾉWà ｷﾐデWヴﾐﾗくà TYIﾐｷI;ゲà W ヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗゲà SWà á┌Sｷデﾗヴｷ;ぎà ヮﾉ;ﾐWﾃ;ﾏWﾐデﾗà Sﾗゲà
デヴ;H;ﾉｴﾗゲがà ヮヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲà SWà ;┌Sｷデﾗヴｷ;がà ヮ;ヮYｷゲà SWà デヴ;H;ﾉｴﾗがà デWゲデWゲà SWà ;┌Sｷデﾗヴｷ;が ;ﾏﾗゲデヴ;ｪWﾏà Wゲデ;デｹゲデｷI;à Wﾏà
;┌Sｷデﾗヴｷ;がà W┗Wﾐデﾗゲà Wà デヴ;ﾐゲ;NﾛWゲà ゲ┌HゲWケ┌WﾐデWゲがà ヴW┗ｷゲ?ﾗà ;ﾐ;ﾉｹデｷI;がà WﾐデヴW┗ｷゲデ;がà IﾗﾐaWヴZﾐIｷ;à SW I=ﾉI┌ﾉﾗがà
Iﾗﾐaｷヴﾏ;N?ﾗがàｷﾐデWヴヮヴWデ;N?ﾗàS;ゲàｷﾐaﾗヴﾏ;NﾛWゲがàﾗHゲWヴ┗;N?ﾗくàPヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗゲàSWà;┌Sｷデﾗヴｷ;àWﾏà=ヴW;ゲàWゲヮWIｹaｷI;ゲà
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S;ゲ DWﾏﾗﾐゲデヴ;NﾛWゲà Cﾗﾐデ=HWｷゲくà Contabilidade Geral: P;デヴｷﾏﾚﾐｷﾗぎà IﾗﾐIWｷデﾗゲがà HWﾐゲがà SｷヴWｷデﾗゲがà ﾗHヴｷｪ;NﾛWゲがà
ヮ;デヴｷﾏﾚﾐｷﾗà ﾉｹケ┌ｷSﾗがà Wケ┌;N?ﾗà ヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷ;ﾉà Wà ┗;ヴｷ;NﾛWゲà ヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷ;ｷゲくà Cﾗﾐデ;ゲà Sﾗà áデｷ┗ﾗがà Sﾗà P;ゲゲｷ┗ﾗがà Sﾗà
P;デヴｷﾏﾚﾐｷﾗàLｹケ┌ｷSﾗàWàSWàRWゲ┌ﾉデ;SﾗàふヴWIWｷデ;ゲàWàSWゲヮWゲ;ゲぶぎà;ゲヮWIデﾗゲàヴWﾉW┗;ﾐデWゲがàIﾉ;ゲゲｷaｷI;N?ﾗàWàW┗ｷSWﾐIｷ;N?ﾗくà
Lｷ┗ヴﾗゲà Cﾗﾐデ=HWｷゲà Wà ﾗà ヮヴﾗIWゲゲﾗà SWà WゲIヴｷデ┌ヴ;N?ﾗà Iﾗﾐデ=Hｷﾉぎà ﾏYデﾗSﾗà S;ゲà ヮ;ヴデｷS;ゲà SﾗHヴ;S;ゲがà デｷヮﾗゲà SWà
ﾉ;ﾐN;ﾏWﾐデﾗゲがàヴ;┣?ﾗがàSｷ=ヴｷﾗがàH;ﾉ;ﾐIWデWゲàWàWﾐIWヴヴ;ﾏWﾐデﾗàS;ゲàIﾗﾐデ;ゲàSWàヴWゲ┌ﾉデ;SﾗくàNﾗヴﾏ;ゲàCﾗﾐデ=HWｷゲàふCPCゲぶくà
DWﾏﾗﾐゲデヴ;NﾛWゲàIﾗﾐデ=HWｷゲàW┝ｷｪｷS;ゲàヮWﾉ;àLWｷàﾐ┨àヶくヴヰヴっΑヶàWà;デ┌;ﾉｷ┣;NﾛWゲぎàH;ﾉ;ﾐNﾗàヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷ;ﾉがàSWﾏﾗﾐゲデヴ;N?ﾗà
SWà ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗà Sﾗà W┝WヴIｹIｷﾗがà SWﾏﾗﾐゲデヴ;N?ﾗà Sﾗゲà aﾉ┌┝ﾗゲà SWà I;ｷ┝;ぎà ;ゲヮWIデﾗゲà IﾗﾐIWｷデ┌;ｷゲがà ﾗHﾃWデｷ┗ﾗがà
ﾗHヴｷｪ;デﾗヴｷWS;SWがà IﾗﾐデW┎Sﾗがà aﾗヴﾏ;à SWà ;ヮヴWゲWﾐデ;N?ﾗがà ヴWｪヴ;ゲà SWà Wﾉ;Hﾗヴ;N?ﾗくà áﾐ=ﾉｷゲWà SWà SWﾏﾗﾐゲデヴ;NﾛWゲà
Iﾗﾐデ=HWｷゲぎà IﾗﾐIWｷデﾗゲà ヴWﾉW┗;ﾐデWゲがà デYIﾐｷI;ゲà SWà ;ﾐ=ﾉｷゲWがà ヮ;Sヴﾗﾐｷ┣;N?ﾗà SWà SWﾏﾗﾐゲデヴ;NﾛWゲà Iﾗﾐデ=HWｷゲがà ;ﾐ=ﾉｷゲWà
ｴﾗヴｷ┣ﾗﾐデ;ﾉà Wà ┗WヴデｷI;ﾉがà ;ﾐ=ﾉｷゲWà ヮﾗヴà ケ┌ﾗIｷWﾐデWゲà ふﾉｷケ┌ｷSW┣がà WﾐSｷ┗ｷS;ﾏWﾐデﾗがà Wゲデヴ┌デ┌ヴ;à SWà I;ヮｷデ;ﾉがà Wゲデヴ┌デ┌ヴ;à SWà
I;ヮｷデ;ﾉà SWà ｪｷヴﾗがà ヴWﾐデ;HｷﾉｷS;SWà Wà ;ﾉ;┗;ﾐI;ｪWﾏぶくà Contabilidade Pública: CﾗﾐIWｷデﾗくà C;ﾏヮﾗà SWà ;ヮﾉｷI;N?ﾗくà
RWｪｷﾏWゲàIﾗﾐデ=HWｷゲくàPヴｷﾐIｹヮｷﾗゲàSWàCﾗﾐデ;HｷﾉｷS;SWàゲﾗHà;àヮWヴゲヮWIデｷ┗;àSﾗàゲWデﾗヴàヮ┎HﾉｷIﾗくàRWゲﾗﾉ┌N?ﾗàCFCàﾐ┨àΑヵヰっΓンà
Wà ;デ┌;ﾉｷ┣;NﾛWゲくà Controle Externo da Gestão Pública: Nﾗヴﾏ;ゲà Iﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ｷゲà ゲﾗHヴWà ﾗà IﾗﾐデヴﾗﾉWà W┝デWヴﾐﾗくà
á┌Sｷデﾗヴｷ;à ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾏWﾐデ;ﾉà ゲWｪ┌ﾐSﾗà ;à Iﾐデﾗゲ;ｷà ふIﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Oヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa S┌ヮヴWﾏW A┌Sｷデ Iﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲぶくà
DWIﾉ;ヴ;N?ﾗà SWà Lｷﾏ;à ふIﾐデﾗゲ;ｷぶくà CﾗﾐデヴﾗﾉWゲà ｷﾐデWヴﾐﾗゲà ゲWｪ┌ﾐSﾗà ﾗà CO“Oà Ià Wà ﾗà CO“Oà IIà にà ERMà ふEﾐデWヴヮヴｷゲW Rｷゲﾆ 
M;ﾐ;ｪWﾏWﾐデぶくàTヴｷH┌ﾐ;ｷゲàSWàCﾗﾐデ;ゲぎàa┌ﾐNﾛWゲがàﾐ;デ┌ヴW┣;àﾃ┌ヴｹSｷI;àWàWaｷI=Iｷ;àS;ゲàSWIｷゲﾛWゲくàTヴｷH┌ﾐ;ﾉàSWàCﾗﾐデ;ゲàSﾗà
M┌ﾐｷIｹヮｷﾗàSWà“?ﾗàP;┌ﾉﾗぎàIﾗﾏヮWデZﾐIｷ;きà ﾃ┌ヴｷゲSｷN?ﾗきàﾗヴｪ;ﾐｷ┣;N?ﾗきà ﾃ┌ﾉｪ;ﾏWﾐデﾗàWà aｷゲI;ﾉｷ┣;N?ﾗàふLWｷàM┌ﾐｷIｷヮ;ﾉàﾐ┨à
ΓくヱヶΑがà SWà ヰンっヱヲっヱΓΒヰきà RWｪｷﾏWﾐデﾗà IﾐデWヴﾐﾗà にà RWゲﾗﾉ┌N?ﾗàﾐ┨àヰンっヲヰヰヲがà ;デ┌;ﾉｷ┣;S;à ;デYà ;à RWゲﾗﾉ┌N?ﾗàﾐ┨à ヰヱがà SWà
ンヰっヱっヱンぶく 



ECONOMIA E ENGENHARIA CIVIL: 

Administração: áゲà ヮﾗﾉｹデｷI;ゲà ヮ┎HﾉｷI;ゲà ﾐﾗà Eゲデ;Sﾗà Hヴ;ゲｷﾉWｷヴﾗà IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ>ﾐWﾗく Pﾉ;ﾐWﾃ;ﾏWﾐデﾗà Wà ;┗;ﾉｷ;N?ﾗà ﾐ;ゲà
ヮﾗﾉｹデｷI;ゲàヮ┎HﾉｷI;ゲきà;ゲヮWIデﾗゲà;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗゲがàデYIﾐｷIﾗゲがàWIﾗﾐﾚﾏｷIﾗゲàWàaｷﾐ;ﾐIWｷヴﾗゲきàaﾗヴﾏ┌ﾉ;N?ﾗàSWàヮヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲàWà
ヮヴﾗﾃWデﾗゲきà ;┗;ﾉｷ;N?ﾗà SWà ヮヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲà Wà ヮヴﾗﾃWデﾗゲきà デｷヮﾗゲà SWà ;┗;ﾉｷ;N?ﾗきà ;ﾐ=ﾉｷゲWà I┌ゲデﾗ-HWﾐWaｹIｷﾗà Wà ;ﾐ=ﾉｷゲWà I┌ゲデﾗ-
WaWデｷ┗ｷS;SWくà Oà IｷIﾉﾗà Sﾗà ヮﾉ;ﾐWﾃ;ﾏWﾐデﾗà Wﾏà ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;NﾛWゲà ふPDCáぶくà IﾐSｷI;SﾗヴWゲà SWà SWゲWﾏヮWﾐｴﾗがà デｷヮﾗゲà SWà
ｷﾐSｷI;SﾗヴWゲがà ┗;ヴｷ=┗Wｷゲà IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデWゲà Sﾗゲà ｷﾐSｷI;SﾗヴWゲくà Auditoria: Fｷﾐ;ﾉｷS;SWゲがà ﾗHﾃWデｷ┗ﾗがà aﾗヴﾏ;ゲがà デｷヮﾗゲがà
IﾗﾐIWｷデﾗゲà ヴWﾉW┗;ﾐデWゲがà ﾗHヴｷｪ;デﾗヴｷWS;SWがà ﾉWｪｷゲﾉ;N?ﾗà ;ヮﾉｷI=┗Wﾉがà ｷﾐSWヮWﾐSZﾐIｷ;がà IﾗﾏヮWデZﾐIｷ;à ヮヴﾗaｷゲゲｷﾗﾐ;ﾉがà
ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;SWà ゲﾗIｷ;ﾉがà >ﾏHｷデﾗà Sﾗà デヴ;H;ﾉｴﾗà Wà W┝WI┌N?ﾗà Sﾗà デヴ;H;ﾉｴﾗくà Nﾗヴﾏ;ゲà SWà á┌Sｷデﾗヴｷ;ぎà ヴWﾉ;デｷ┗;ゲà <à
W┝WI┌N?ﾗàSﾗゲàデヴ;H;ﾉｴﾗゲがàヴWﾉ;デｷ┗;ゲà<àﾗヮｷﾐｷ?ﾗàSﾗà;┌SｷデﾗヴがàヴWﾉ;デｷ┗;ゲà;ﾗゲàヴWﾉ;デﾙヴｷﾗゲàWàヮ;ヴWIWヴWゲくàCﾗﾐデヴﾗﾉWàｷﾐデWヴﾐﾗくà
TYIﾐｷI;ゲà W ヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗゲà SWà á┌Sｷデﾗヴｷ;ぎà ヮﾉ;ﾐWﾃ;ﾏWﾐデﾗà Sﾗゲà デヴ;H;ﾉｴﾗゲがà ヮヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲà SWà ;┌Sｷデﾗヴｷ;がà ヮ;ヮYｷゲà SWà
デヴ;H;ﾉｴﾗがà デWゲデWゲà SWà ;┌Sｷデﾗヴｷ;が ;ﾏﾗゲデヴ;ｪWﾏà Wゲデ;デｹゲデｷI;à Wﾏà ;┌Sｷデﾗヴｷ;がà W┗Wﾐデﾗゲà Wà デヴ;ﾐゲ;NﾛWゲà ゲ┌HゲWケ┌WﾐデWゲがà
ヴW┗ｷゲ?ﾗà ;ﾐ;ﾉｹデｷI;がà WﾐデヴW┗ｷゲデ;がà IﾗﾐaWヴZﾐIｷ;à SW I=ﾉI┌ﾉﾗがà Iﾗﾐaｷヴﾏ;N?ﾗがà ｷﾐデWヴヮヴWデ;N?ﾗà S;ゲà ｷﾐaﾗヴﾏ;NﾛWゲがà
ﾗHゲWヴ┗;N?ﾗくàPヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗゲàSWà;┌Sｷデﾗヴｷ;àWﾏà=ヴW;ゲàWゲヮWIｹaｷI;ゲàS;ゲ DWﾏﾗﾐゲデヴ;NﾛWゲàCﾗﾐデ=HWｷゲくàContabilidade 
Geral: P;デヴｷﾏﾚﾐｷﾗぎà IﾗﾐIWｷデﾗゲがà HWﾐゲがà SｷヴWｷデﾗゲがà ﾗHヴｷｪ;NﾛWゲがà ヮ;デヴｷﾏﾚﾐｷﾗà ﾉｹケ┌ｷSﾗがà Wケ┌;N?ﾗà ヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷ;ﾉà Wà
┗;ヴｷ;NﾛWゲà ヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷ;ｷゲくà Cﾗﾐデ;ゲà Sﾗà áデｷ┗ﾗがà Sﾗà P;ゲゲｷ┗ﾗがà Sﾗà P;デヴｷﾏﾚﾐｷﾗà Lｹケ┌ｷSﾗà Wà SWà RWゲ┌ﾉデ;Sﾗà ふヴWIWｷデ;ゲà Wà
SWゲヮWゲ;ゲぶぎà;ゲヮWIデﾗゲàヴWﾉW┗;ﾐデWゲがàIﾉ;ゲゲｷaｷI;N?ﾗàWàW┗ｷSWﾐIｷ;N?ﾗくàLｷ┗ヴﾗゲàCﾗﾐデ=HWｷゲàWàﾗàヮヴﾗIWゲゲﾗàSWàWゲIヴｷデ┌ヴ;N?ﾗà
Iﾗﾐデ=HｷﾉぎàﾏYデﾗSﾗàS;ゲà ヮ;ヴデｷS;ゲà SﾗHヴ;S;ゲがà デｷヮﾗゲà SWà ﾉ;ﾐN;ﾏWﾐデﾗゲがà ヴ;┣?ﾗがà Sｷ=ヴｷﾗがà H;ﾉ;ﾐIWデWゲàWà WﾐIWヴヴ;ﾏWﾐデﾗà
S;ゲàIﾗﾐデ;ゲàSWàヴWゲ┌ﾉデ;SﾗくàNﾗヴﾏ;ゲàCﾗﾐデ=HWｷゲàふCPCゲぶくàDWﾏﾗﾐゲデヴ;NﾛWゲàIﾗﾐデ=HWｷゲàW┝ｷｪｷS;ゲàヮWﾉ;àLWｷàﾐ┨àヶくヴヰヴっΑヶà
Wà;デ┌;ﾉｷ┣;NﾛWゲぎàH;ﾉ;ﾐNﾗàヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷ;ﾉがàSWﾏﾗﾐゲデヴ;N?ﾗàSWàヴWゲ┌ﾉデ;SﾗàSﾗàW┝WヴIｹIｷﾗがàSWﾏﾗﾐゲデヴ;N?ﾗàSﾗゲàaﾉ┌┝ﾗゲàSWà
I;ｷ┝;ぎà ;ゲヮWIデﾗゲà IﾗﾐIWｷデ┌;ｷゲがà ﾗHﾃWデｷ┗ﾗがà ﾗHヴｷｪ;デﾗヴｷWS;SWがà IﾗﾐデW┎Sﾗがà aﾗヴﾏ;à SWà ;ヮヴWゲWﾐデ;N?ﾗがà ヴWｪヴ;ゲà SWà
Wﾉ;Hﾗヴ;N?ﾗくàáﾐ=ﾉｷゲWàSWàSWﾏﾗﾐゲデヴ;NﾛWゲàIﾗﾐデ=HWｷゲぎàIﾗﾐIWｷデﾗゲàヴWﾉW┗;ﾐデWゲがàデYIﾐｷI;ゲàSWà;ﾐ=ﾉｷゲWがàヮ;Sヴﾗﾐｷ┣;N?ﾗàSWà
SWﾏﾗﾐゲデヴ;NﾛWゲà Iﾗﾐデ=HWｷゲがà ;ﾐ=ﾉｷゲWà ｴﾗヴｷ┣ﾗﾐデ;ﾉà Wà ┗WヴデｷI;ﾉがà ;ﾐ=ﾉｷゲWà ヮﾗヴà ケ┌ﾗIｷWﾐデWゲà ふﾉｷケ┌ｷSW┣がà WﾐSｷ┗ｷS;ﾏWﾐデﾗがà
Wゲデヴ┌デ┌ヴ;à SWà I;ヮｷデ;ﾉがà Wゲデヴ┌デ┌ヴ;à SWà I;ヮｷデ;ﾉà SWà ｪｷヴﾗがà ヴWﾐデ;HｷﾉｷS;SWà Wà ;ﾉ;┗;ﾐI;ｪWﾏぶくà Orçamento Público: 
OヴN;ﾏWﾐデﾗàP┎HﾉｷIﾗぎàIﾗﾐIWｷデﾗがàヮヴｷﾐIｹヮｷﾗゲàﾗヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷﾗゲくàCｷIﾉﾗàﾗヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷﾗぎàWﾉ;Hﾗヴ;N?ﾗàS;àヮヴﾗヮﾗゲデ;がàWゲデ┌Sﾗà
Wà;ヮヴﾗ┗;N?ﾗがàW┝WI┌N?ﾗがàIﾗﾐデヴﾗﾉWàWà;┗;ﾉｷ;N?ﾗàS;àW┝WI┌N?ﾗàﾗヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷ;くàPﾉ;ﾐﾗàPﾉ┌ヴｷ;ﾐ┌;ﾉがàLWｷàSWàDｷヴWデヴｷ┣Wゲà
OヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷ;ゲがà LWｷà OヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷ;à áﾐ┌;ﾉくà CヴYSｷデﾗゲà ﾗヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷﾗゲà ｷﾐｷIｷ;ｷゲà Wà ;SｷIｷﾗﾐ;ｷゲくà LWｪｷゲﾉ;N?ﾗぎà
Cﾗﾐゲデｷデ┌ｷN?ﾗàFWSWヴ;ﾉがàLWｷàFWSWヴ;ﾉàﾐ┨àヴくンヲヰっヶヴがàLWｷàCﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴàﾐ┨àヱヰヱっヲヰヰヰàWà;デ┌;ﾉｷ┣;NﾛWゲくàContabilidade 
Pública: CﾗﾐIWｷデﾗくàC;ﾏヮﾗàSWà;ヮﾉｷI;N?ﾗくàRWｪｷﾏWゲàIﾗﾐデ=HWｷゲくàPヴｷﾐIｹヮｷﾗゲàSWàCﾗﾐデ;HｷﾉｷS;SWàゲﾗHà;àヮWヴゲヮWIデｷ┗;à
Sﾗà ゲWデﾗヴà ヮ┎HﾉｷIﾗくà RWゲﾗﾉ┌N?ﾗàCFCàﾐ┨àΑヵヰっΓンà Wà ;デ┌;ﾉｷ┣;NﾛWゲくàControle Externo da Gestão Pública: Nﾗヴﾏ;ゲà
Iﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ｷゲà ゲﾗHヴWà ﾗà IﾗﾐデヴﾗﾉWà W┝デWヴﾐﾗくà á┌Sｷデﾗヴｷ;à ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾏWﾐデ;ﾉà ゲWｪ┌ﾐSﾗà ;à Iﾐデﾗゲ;ｷà ふIﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ 
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Oヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa S┌ヮヴWﾏW A┌Sｷデ Iﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲぶくà DWIﾉ;ヴ;N?ﾗà SWà Lｷﾏ;à ふIﾐデﾗゲ;ｷぶくà CﾗﾐデヴﾗﾉWゲà ｷﾐデWヴﾐﾗゲà ゲWｪ┌ﾐSﾗà ﾗà
CO“OàIàWàﾗàCO“OàIIàにàERMàふEﾐデWヴヮヴｷゲW Rｷゲﾆ M;ﾐ;ｪWﾏWﾐデぶくàTヴｷH┌ﾐ;ｷゲàSWàCﾗﾐデ;ゲぎàa┌ﾐNﾛWゲがàﾐ;デ┌ヴW┣;àﾃ┌ヴｹSｷI;àWà
WaｷI=Iｷ;àS;ゲàSWIｷゲﾛWゲくàTヴｷH┌ﾐ;ﾉàSWàCﾗﾐデ;ゲàSﾗàM┌ﾐｷIｹヮｷﾗàSWà“?ﾗàP;┌ﾉﾗぎàIﾗﾏヮWデZﾐIｷ;きàﾃ┌ヴｷゲSｷN?ﾗきàﾗヴｪ;ﾐｷ┣;N?ﾗきà
ﾃ┌ﾉｪ;ﾏWﾐデﾗà Wà aｷゲI;ﾉｷ┣;N?ﾗà ふLWｷà M┌ﾐｷIｷヮ;ﾉà ﾐ┨à ΓくヱヶΑがà SWà ヰンっヱヲっヱΓΒヰきà RWｪｷﾏWﾐデﾗà IﾐデWヴﾐﾗà にà RWゲﾗﾉ┌N?ﾗà ﾐ┨à
ヰンっヲヰヰヲがà;デ┌;ﾉｷ┣;S;à;デYà;àRWゲﾗﾉ┌N?ﾗàﾐ┨àヰヱがàSWàンヰっヱっヱンぶくàDireito Constitucional: M┌ﾐｷIｹヮｷﾗゲàにàﾉWｷàﾗヴｪ>ﾐｷI;きà
ヴWﾏ┌ﾐWヴ;N?ﾗàSﾗゲà ;ｪWﾐデWゲàヮﾗﾉｹデｷIﾗゲくàáSﾏｷﾐｷゲデヴ;N?ﾗàヮ┎HﾉｷI;ぎàヮヴｷﾐIｹヮｷﾗゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ｷゲきà ゲWヴ┗ｷSﾗヴWゲàヮ┎HﾉｷIﾗゲくà
Fｷﾐ;ﾐN;ゲà ヮ┎HﾉｷI;ゲぎà ﾐﾗヴﾏ;ゲà ｪWヴ;ｷゲきà ﾗヴN;ﾏWﾐデﾗゲくà FｷゲI;ﾉｷ┣;N?ﾗà Iﾗﾐデ=Hｷﾉがà aｷﾐ;ﾐIWｷヴ;à W ﾗヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷ;. Direito 
Administrativo: PヴｷﾐIｹヮｷﾗゲà Iﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ｷゲà Sﾗà DｷヴWｷデﾗà áSﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗà Hヴ;ゲｷﾉWｷヴﾗくà Oヴｪ;ﾐｷ┣;N?ﾗà
;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;ぎ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;N?ﾗà SｷヴWデ;à Wà ｷﾐSｷヴWデ;きà ;┌デ;ヴケ┌ｷ;ゲがà a┌ﾐS;NﾛWゲà ヮ┎HﾉｷI;ゲがà WﾏヮヴWゲ;ゲà ヮ┎HﾉｷI;ゲきà
ゲﾗIｷWS;SWゲà SWà WIﾗﾐﾗﾏｷ;à ﾏｷゲデ;き WﾐデｷS;SWゲà ヮ;ヴ;Wゲデ;デ;ｷゲくà áデﾗゲà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗゲぎà IﾗﾐIWｷデﾗがà ヴWケ┌ｷゲｷデﾗゲがà
WﾉWﾏWﾐデﾗゲがà ヮヴWゲゲ┌ヮﾗゲデﾗゲà Wà Iﾉ;ゲゲｷaｷI;N?ﾗきà ┗ｷﾐI┌ﾉ;N?ﾗà W SｷゲIヴｷIｷﾗﾐ;ヴｷWS;SWきà ヴW┗ﾗｪ;N?ﾗà Wà ｷﾐ┗;ﾉｷS;N?ﾗくàà
LWｪｷゲﾉ;N?ﾗà;ヮﾉｷI;S;à<ゲàﾉｷIｷデ;NﾛWゲàWàIﾗﾐデヴ;デﾗゲぎàLWｷàFWSWヴ;ﾉàﾐ┨àΒくヶヶヶっΓンàふLWｷàGWヴ;ﾉàLｷIｷデ;NﾛWゲàWàCﾗﾐデヴ;デﾗゲぶがàLWｷà
FWSWヴ;ﾉà ﾐ┨à ヱヰくヵヲヰっヰヲà ふPヴWｪ?ﾗぶがà LWｷà FWSWヴ;ﾉà ﾐ┨à ヱヲくヴヶヲっヱヱà ふRDCぶがà LWｷà M┌ﾐｷIｷヮ;ﾉà ﾐ┨à ヱンくヲΑΒっヰヲがà DWIヴWデﾗà
M┌ﾐｷIｷヮ;ﾉàﾐ┨àヴヴくヲΑΓっヰンàWà;ﾉデWヴ;NﾛWゲàにàLｷIｷデ;N?ﾗぎàIﾗﾐIWｷデﾗがàaｷﾐ;ﾉｷS;SWゲがàヮヴｷﾐIｹヮｷﾗゲがàﾗHﾃWデﾗがàﾗHヴｷｪ;デﾗヴｷWS;SWがà
SｷゲヮWﾐゲ;がà ｷﾐW┝ｷｪｷHｷﾉｷS;SWがà ﾏﾗS;ﾉｷS;SWゲがà ヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗがà ヴW┗ﾗｪ;N?ﾗがà ;ﾐ┌ﾉ;N?ﾗà Wà ゲ;ﾐNﾛWゲくà Cﾗﾐデヴ;デﾗゲà
;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗゲぎà IﾗﾐIWｷデﾗがà aﾗヴﾏ;ﾉｷ┣;N?ﾗがà W┝WI┌N?ﾗがà ｷﾐW┝WI┌N?ﾗがà ヴW┗ｷゲ?ﾗà Wà ヴWゲIｷゲ?ﾗくà áｪWﾐデWゲà ヮ┎HﾉｷIﾗゲぎà
ゲWヴ┗ｷSﾗヴWゲà ヮ┎HﾉｷIﾗゲきà ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;N?ﾗà Sﾗà ゲWヴ┗ｷNﾗà ヮ┎HﾉｷIﾗきà ﾐﾗヴﾏ;ゲà Iﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ｷゲà IﾗﾐIWヴﾐWﾐデWゲà ;ﾗゲà
ゲWヴ┗ｷSﾗヴWゲ ヮ┎HﾉｷIﾗゲきàヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;SWàIｷ┗ｷﾉがàヮWﾐ;ﾉàWà;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;àSﾗàゲWヴ┗ｷSﾗヴくà“Wヴ┗ｷNﾗゲàヮ┎HﾉｷIﾗゲぎàIﾗﾐIWｷデﾗàWà
Iﾉ;ゲゲｷaｷI;N?ﾗき ヴWｪ┌ﾉ;ﾏWﾐデ;N?ﾗà Wà IﾗﾐデヴﾗﾉWきà ヴWケ┌ｷゲｷデﾗゲà Sﾗゲà ゲWヴ┗ｷNﾗゲà Wà SｷヴWｷデﾗゲà Sﾗà ┌ゲ┌=ヴｷﾗきà IﾗﾏヮWデZﾐIｷ;à ヮ;ヴ;à
ヮヴWゲデ;N?ﾗàSﾗàゲWヴ┗ｷNﾗきàゲWヴ┗ｷNﾗゲ SWﾉWｪ;Sﾗゲà;àヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴWゲくàCﾗﾐIWゲゲﾛWゲàWàヮWヴﾏｷゲゲﾛWゲàS;àヮヴWゲデ;N?ﾗàSWàゲWヴ┗ｷNﾗゲà
ヮ┎HﾉｷIﾗゲくà P;ヴIWヴｷ;ゲà P┎HﾉｷIﾗ-Pヴｷ┗;S;ゲくà Cﾗﾐ┗Zﾐｷﾗゲà Wà IﾗﾐゲﾙヴIｷﾗゲà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗゲくàOヴｪ;ﾐｷ┣;NﾛWゲ “ﾗIｷ;ｷゲà にàO“à Wà
Oヴｪ;ﾐｷ┣;NﾛWゲà S;ゲà “ﾗIｷWS;SWゲà Cｷ┗ｷゲà SWà IﾐデWヴWゲゲWà P┎HﾉｷIﾗà にà O“CIPくà Direito Penal: CヴｷﾏWゲà Iﾗﾐデヴ;à ;à
áSﾏｷﾐｷゲデヴ;N?ﾗà P┎HﾉｷI;くà CヴｷﾏWゲà Iﾗﾐデヴ;à ;ゲà Fｷﾐ;ﾐN;ゲà P┎HﾉｷI;ゲくà áゲà ｷﾐaヴ;NﾛWゲà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;ゲà S; LWｷà FWSWヴ;ﾉà ﾐ┨à
ヱヰくヰヲΒっヲヰヰヱく LWｪｷゲﾉ;N?ﾗぎàCﾙSｷｪﾗàPWﾐ;ﾉがà;ヴデｷｪﾗゲàンヱヲà;àンンΑàWàンヵΓ-áà;àンヵΓ-HきàLWｷàFWSWヴ;ﾉàﾐ┨àヱヰくヰヲΒっヲヰヰヱく  
 
 

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS  

ADMINISTRAÇÃO:  

áSﾏｷﾐｷゲデヴ;N?ﾗà ｪWヴ;ﾉぎà áゲà a┌ﾐNﾛWゲà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;ゲà -à ヮﾉ;ﾐWﾃ;ﾏWﾐデﾗがà ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;N?ﾗがà SｷヴWN?ﾗà Wà IﾗﾐデヴﾗﾉWきà
a┌ﾐS;ﾏWﾐデﾗゲà Wà W┗ﾗﾉ┌N?ﾗà S;à ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;N?ﾗきà ;HﾗヴS;ｪWﾏà ゲｷゲデZﾏｷI;きà Wゲデヴ┌デ┌ヴ;à Wà ヮヴﾗﾃWデﾗà ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iｷﾗﾐ;ﾉきà
ヮヴﾗIWゲゲﾗà SWIｷゲﾙヴｷﾗきà ケ┌;ﾉｷS;SWà S;ゲà SWIｷゲﾛWゲà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;ゲきà YデｷI;à Wà ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;SWきà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;N?ﾗà SWà
ﾗヮWヴ;N?ﾗà Wà S;à ケ┌;ﾉｷS;SWきà a┌ﾐS;ﾏWﾐデﾗゲà Sﾗà Pヴﾗｪヴ;ﾏ;à SWà Q┌;ﾉｷS;SWà Tﾗデ;ﾉきà a┌ﾐNﾛWゲà Wà ｴ;HｷﾉｷS;SWゲà Sﾗà
;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;Sﾗヴきàヮ;ヮWｷゲàSﾗà;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;SﾗヴきàWﾏヮヴWWﾐSWSﾗヴｷゲﾏﾗきàI┌ﾉデ┌ヴ;àWà;ﾏHｷWﾐデWàﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iｷﾗﾐ;ﾉきàﾏ┌S;ﾐN;àWà
ｷﾐﾗ┗;N?ﾗきà IﾗﾐデヴﾗﾉWà SWà ヮヴﾗIWゲゲﾗゲきà ｷﾐSｷI;SﾗヴWゲà SWà SWゲWﾏヮWﾐｴﾗきà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;N?ﾗà SWà ヮヴﾗﾃWデﾗゲくà CﾗﾐIWｷデﾗゲà SWà
ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;N?ﾗぎà SWaｷﾐｷNﾛWゲがà WﾉWﾏWﾐデﾗゲà Wà ヮヴWゲゲ┌ヮﾗゲデﾗゲくà OHﾃWデｷ┗ﾗゲà S;à ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;N?ﾗくà Oヴｪ;ﾐｷ┣;N?ﾗà aﾗヴﾏ;ﾉà Wà
ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉくà Eゲデヴ┌デ┌ヴ;ゲàﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iｷﾗﾐ;ｷゲぎà CﾗﾐIWｷデﾗゲがà デｷヮﾗゲがàSWヮ;ヴデ;ﾏWﾐデ;ﾉｷ┣;N?ﾗàｪヴ=aｷI;くàMﾗSWﾉﾗàﾏWI;ﾐｷIｷゲデ;àWà
ﾗヴｪ>ﾐｷIﾗがà Wゲデヴ┌デ┌ヴ;à ゲｷﾏヮﾉWゲがà H┌ヴﾗIヴ=デｷI;がà ﾏ;デヴｷIｷ;ﾉがà Wゲデヴ┌デ┌ヴ;à Wﾏà Wケ┌ｷヮWゲがà ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;N?ﾗà ┗ｷヴデ┌;ﾉà Wà ゲWﾏà
aヴﾗﾐデWｷヴ;ゲくàDWデWヴﾏｷﾐ;ﾐデWゲàS;àWゲデヴ┌デ┌ヴ;àﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iｷﾗﾐ;ﾉぎàWゲデヴ;デYｪｷ;がàデWIﾐﾗﾉﾗｪｷ;がàaﾉ┌┝ﾗàS;àｷﾐaﾗヴﾏ;N?ﾗがà;ﾏHｷWﾐデWà
Wà ヮWゲゲﾗ;ゲくà Pﾉ;ﾐWﾃ;ﾏWﾐデﾗぎà ゲﾗHà IWヴデW┣;à Wà ゲﾗHà ｷﾐIWヴデW┣;きà ヮﾉ;ﾐWﾃ;ﾏWﾐデﾗà Wゲデヴ;デYｪｷIﾗがà デ=デｷIﾗà Wà ﾗヮWヴ;Iｷﾗﾐ;ﾉきà
ヮﾉ;ﾐWﾃ;ﾏWﾐデﾗà Wﾏà Wゲデヴ;デYｪｷ;くà Oヴｪ;ﾐｷ┣;N?ﾗà Wà ﾏYデﾗSﾗゲぎà ;ﾐ=ﾉｷゲWà ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iｷﾗﾐ;ﾉきà ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデﾗゲà SWà ヮWゲケ┌ｷゲ;きà
ﾉ;┞ﾗ┌デがà ;ﾐ=ﾉｷゲWà SWà ヮヴﾗIWゲゲﾗゲきà SｷゲデヴｷH┌ｷN?ﾗà Sﾗà デヴ;H;ﾉｴﾗきà aﾉ┌┝ﾗｪヴ;ﾏ;ゲきà aﾗヴﾏ┌ﾉ=ヴｷﾗゲきà ﾏ;ﾐ┌;ｷゲきà Wゲデヴ┌デ┌ヴ;ゲà
ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iｷﾗﾐ;ｷゲà Wà SWヮ;ヴデ;ﾏWﾐデ;ﾉｷ┣;N?ﾗきà ﾗヴｪ;ﾐﾗｪヴ;ﾏ;ゲがà ゲｷゲデWﾏ;à SWà ｷﾐaﾗヴﾏ;N?ﾗà ｪWヴWﾐIｷ;ﾉきà ヮﾉ;ﾐWﾃ;ﾏWﾐデﾗà Wà
IﾗﾐデヴﾗﾉWàSWàヮヴﾗﾃWデﾗゲきàヮヴﾗﾃWデﾗゲがàSWゲWﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾏWﾐデﾗがàｷﾏヮﾉ;ﾐデ;N?ﾗàWàSﾗI┌ﾏWﾐデ;N?ﾗàSWàゲｷゲデWﾏ;ゲくàáSﾏｷﾐｷゲデヴ;N?ﾗà
SWàIﾗﾐデヴ;デﾗゲぎàヴW;ﾃ┌ゲデWゲàSWàヮヴWNﾗゲàWà;ヮﾉｷI;N?ﾗàSWàｹﾐSｷIWゲàWIﾗﾐﾚﾏｷIﾗゲくàáSﾏｷﾐｷゲデヴ;N?ﾗàSWàﾏ;デWヴｷ;ｷゲくàCﾗﾐデヴﾗﾉWà
SWà I┌ゲデﾗゲくà Tｷヮﾗゲà Wà デYIﾐｷI;ゲà SWà CﾗﾐデヴﾗﾉWくà CﾗﾐデヴﾗﾉWà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗà Wà Iﾗﾐデ=Hｷﾉくà áSﾏｷﾐｷゲデヴ;N?ﾗà SWà ヴWI┌ヴゲﾗゲà
ｴ┌ﾏ;ﾐﾗゲぎà IﾗﾐIWｷデﾗà Wà ﾗHﾃWデｷ┗ﾗゲきà ｪWゲデ?ﾗà Wゲデヴ;デYｪｷI;à SWà ヮWゲゲﾗ;ゲきà ヮﾗﾉｹデｷI;ゲà SWà ヴWI┌ヴゲﾗゲà ｴ┌ﾏ;ﾐﾗゲきà a┌ﾐNﾛWゲà
ﾗヮWヴ;デｷ┗;ゲà SWà ヴWI┌ヴゲﾗゲà ｴ┌ﾏ;ﾐﾗゲぎà ヴWIヴ┌デ;ﾏWﾐデﾗà Wà ゲWﾉWN?ﾗà SWà ヮWゲゲﾗ;ﾉがà ﾏ;ﾐ┌デWﾐN?ﾗà ふゲ;ﾉ=ヴｷﾗゲがà HWﾐWaｹIｷﾗゲがà
ｴｷｪｷWﾐWà Wà ゲWｪ┌ヴ;ﾐN;à Sﾗà デヴ;H;ﾉｴﾗぶがà SWゲWﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾏWﾐデﾗà ふデヴWｷﾐ;ﾏWﾐデﾗà Wà SWゲWﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾏWﾐデﾗぶがà ヮﾉ;ﾐWﾃ;ﾏWﾐデﾗà SWà
ヮWゲゲﾗ;ﾉきà ヮﾉ;ﾐﾗゲà SWà I;ヴヴWｷヴ;きà IﾗﾐデヴﾗﾉWà ふ;┗;ﾉｷ;N?ﾗà SWà SWゲWﾏヮWﾐｴﾗがà ;┌Sｷデﾗヴｷ;à SWà ヴWI┌ヴゲﾗゲà ｴ┌ﾏ;ﾐﾗゲぶくà áゲà
ヴWaﾗヴﾏ;ゲà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;ゲà Wà ;à ヴWSWaｷﾐｷN?ﾗà Sﾗà ヮ;ヮWﾉà Sﾗà Eゲデ;Sﾗぎà RWaﾗヴﾏ;à Sﾗà áヮ;ヴWﾉｴﾗà Sﾗà Eゲデ;Sﾗくà
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áSﾏｷﾐｷゲデヴ;N?ﾗà ヮ┎HﾉｷI;ぎà Sﾗà ﾏﾗSWﾉﾗà ヴ;Iｷﾗﾐ;ﾉ-ﾉWｪ;ﾉà ;ﾗà ヮ;ヴ;Sｷｪﾏ;à ヮﾙゲ-H┌ヴﾗIヴ=デｷIﾗきà Oà Eゲデ;Sﾗà ﾗﾉｷｪ=ヴケ┌ｷIﾗà Wà
ヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷ;ﾉがà ﾗà Eゲデ;Sﾗà ;┌デﾗヴｷデ=ヴｷﾗà Wà H┌ヴﾗIヴ=デｷIﾗがà ﾗà Eゲデ;Sﾗà Sﾗà HWﾏà Wゲデ;ヴがà ﾗà Eゲデ;Sﾗà ヴWｪ┌ﾉ;Sﾗヴくà PヴﾗIWゲゲﾗゲà
ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷ┗ﾗゲà SWà ｪWゲデ?ﾗà ヮ┎HﾉｷI;ぎà IﾗﾐゲWﾉｴﾗゲà SWà ｪWゲデ?ﾗがà ヮ;ヴIWヴｷ;à WﾐデヴWà ｪﾗ┗Wヴﾐﾗà Wà ゲﾗIｷWS;SWくà Gﾗ┗Wヴﾐﾗà
WﾉWデヴﾚﾐｷIﾗぎàTヴ;ﾐゲヮ;ヴZﾐIｷ;àS;à;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;N?ﾗàヮ┎HﾉｷI;きàCﾗﾐデヴﾗﾉWàゲﾗIｷ;ﾉàWàIｷS;S;ﾐｷ;きàAIIﾗ┌ﾐデ;Hｷﾉｷデ┞くàE┝IWﾉZﾐIｷ;à
ﾐﾗゲà ゲWヴ┗ｷNﾗゲà ヮ┎HﾉｷIﾗゲぎà GWゲデ?ﾗà ヮﾗヴà ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲà ﾐ;à ヮヴﾗS┌N?ﾗà SWà ゲWヴ┗ｷNﾗゲà ヮ┎HﾉｷIﾗゲくà Gﾗ┗Wヴﾐ;HｷﾉｷS;SWà Wà
ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐN;くàFﾗヴﾏ;ゲàSWàヮ;ヴIWヴｷ;ゲàIﾗﾏàOヴｪ;ﾐｷ┣;NﾛWゲàゲWﾏàFｷﾐゲàL┌Iヴ;デｷ┗ﾗゲぎàCﾗﾐデヴ;デﾗゲàSWàGWゲデ?ﾗがàTWヴﾏﾗゲàSWà
P;ヴIWヴｷ;がàCﾗﾐ┗Zﾐｷﾗゲくà 
 

 
BIBLIOTECONOMIA:  

Planejamento e gestão de bibliotecas: organização e marketing de produtos e serviços; política e 

desenvolvimento de coleções; avaliação, seleção e aquisição de acervos; conservação preventiva; 

planejamento estratégico; instrumentos de planejamento e avaliação; acessibilidade em bibliotecas. 

Automação de bibliotecas: sistema de gerenciamento de bibliotecas; formato MARC21 bibliográfico; 

formato MARC21 autoridades; ISO 2709; protocolo Z39.50; redes cooperativas de bibliotecas. 

Representação descritiva e temática: Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2); princípios de 

catalogação; Resource Description and Access (RDA); Classificação Decimal Universal (CDU); indexação; 

controle bibliográfico. Serviço de referência: estudo de usuários; disseminação seletiva da informação (DSI); 

comutação bibliográfica; bases de dados e outras fontes de informação. Fontes de informação jurídicas 

impressas e digitais: tipologia e função. Fontes oficiais, bases de dados especializados, portais jurídicos de 

organizações governamentais e não governamentais. Recuperação da informação; capacitação de usuários. 

Normalização de documentos: elaboração de referências; apresentação de trabalhos acadêmicos; citações; 

guias de unidades informacionais. Lei de Direito Autoral. Repositórios institucionais: gestão de repositórios; 

Dublin Core; DSpace; diretrizes de interoperabilidade. Biblioteconomia: legislação e órgãos de classe; ética 

profissional. 

 

 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS:  

Contabilidade Geral:à P;デヴｷﾏﾚﾐｷﾗぎà IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデWゲà ヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷ;ｷゲぎà ;デｷ┗ﾗがà ヮ;ゲゲｷ┗ﾗà Wà ヮ;デヴｷﾏﾚﾐｷﾗà ﾉｹケ┌ｷSﾗくà F;デﾗゲà
Iﾗﾐデ=HWｷゲà Wà ヴWゲヮWIデｷ┗;ゲà ┗;ヴｷ;NﾛWゲà ヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷ;ｷゲくà Cﾗﾐデ;ゲà ヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷ;ｷゲà Wà SWà ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗくà “ｷゲデWﾏ;à SWà Iﾗﾐデ;ゲà Wà
ヮﾉ;ﾐﾗàSWàIﾗﾐデ;ゲくàRWｪｷﾏWàSWàIﾗﾏヮWデZﾐIｷ;àWàヴWｪｷﾏWàSWàI;ｷ┝;くàMYデﾗSﾗàS;ゲàヮ;ヴデｷS;ゲàSﾗHヴ;S;ゲくàEゲIヴｷデ┌ヴ;N?ﾗàSWà
ﾗヮWヴ;NﾛWゲà デｹヮｷI;ゲくà áヮ┌ヴ;N?ﾗà SWà ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲきà IヴｷデYヴｷﾗゲà SWà IﾗﾐデヴﾗﾉWà SWà Wゲデﾗケ┌Wゲà ふPEP“がàUEP“à Wà I┌ゲデﾗàﾏYSｷﾗà
ヮﾗﾐSWヴ;Sﾗぶくà LWｪｷゲﾉ;N?ﾗà ゲﾗIｷWデ=ヴｷ;ぎà LWｷà ﾐ┨à ヶくヴヰヴっヱΓΑヶがà Iﾗﾏà ;ゲà ;ﾉデWヴ;NﾛWゲà S;ゲà LWｷゲà ﾐ┨à ヱヱくヶンΒっヲヰヰΑà Wà ﾐ┨à
ヱヱくΓヴヱっヲヰヰΓがà Wà ﾉWｪｷゲﾉ;N?ﾗàIﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴくàCﾗﾏｷデZàSWàPヴﾗﾐ┌ﾐIｷ;ﾏWﾐデﾗゲàCﾗﾐデ=HWｷゲà ふCPCぶくà Pヴﾗﾐ┌ﾐIｷ;ﾏWﾐデﾗゲà
WﾏｷデｷSﾗゲàヮWﾉﾗàCPCàWà;ヮヴﾗ┗;SﾗゲàヮWﾉﾗàCﾗﾐゲWﾉｴﾗàFWSWヴ;ﾉàSWàCﾗﾐデ;HｷﾉｷS;SWà ふCFCぶà ふ;デYàンヱくヰヵくヲヰヱヵぶくà Eゲデヴ┌デ┌ヴ;à
IﾗﾐIWｷデ┌;ﾉàヮ;ヴ;àWﾉ;Hﾗヴ;N?ﾗàS;ゲàSWﾏﾗﾐゲデヴ;NﾛWゲàIﾗﾐデ=HWｷゲくàDWﾏﾗﾐゲデヴ;NﾛWゲàIﾗﾐデ=HWｷゲàﾗHヴｷｪ;デﾙヴｷ;ゲがàSWà;IﾗヴSﾗà
IﾗﾏàﾗàCPCàヲヶàふRヱぶぎàWゲデヴ┌デ┌ヴ;がàI;ヴ;IデWヴｹゲデｷI;ゲがàWﾉ;Hﾗヴ;N?ﾗがà;ヮヴWゲWﾐデ;N?ﾗàWàIﾗﾐデW┎SﾗàSﾗゲàｪヴ┌ヮﾗゲàWàゲ┌Hｪヴ┌ヮﾗゲきà
ﾐﾗデ;ゲà W┝ヮﾉｷI;デｷ┗;ゲà <ゲà SWﾏﾗﾐゲデヴ;NﾛWゲà Iﾗﾐデ=HWｷゲくà áヮヴWゲWﾐデ;N?ﾗà Sﾗà H;ﾉ;ﾐNﾗà ヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷ;ﾉくà DWﾏﾗﾐゲデヴ;N?ﾗà Sﾗà
ヴWゲ┌ﾉデ;SﾗくàDWﾏﾗﾐゲデヴ;N?ﾗàSﾗゲàaﾉ┌┝ﾗゲàSWàI;ｷ┝;àふﾏYデﾗSﾗàSｷヴWデﾗàWàｷﾐSｷヴWデﾗぶくàDWﾏﾗﾐゲデヴ;N?ﾗàSﾗà┗;ﾉﾗヴà;SｷIｷﾗﾐ;Sﾗくà
DWﾏﾗﾐゲデヴ;N?ﾗàS;ゲàﾏ┌デ;NﾛWゲàSﾗàヮ;デヴｷﾏﾚﾐｷﾗà ﾉｹケ┌ｷSﾗくàCヴｷデYヴｷﾗゲàSWà;┗;ﾉｷ;N?ﾗàSﾗゲà;デｷ┗ﾗゲàWàヮ;ゲゲｷ┗ﾗゲくàáデｷ┗ﾗゲàWà
ヮ;ゲゲｷ┗ﾗゲà IﾗﾐデｷﾐｪWﾐデWゲくà Pヴ=デｷI;ゲà Iﾗﾐデ=HWｷゲがà ﾏ┌S;ﾐN;à ﾐ;ゲà Wゲデｷﾏ;デｷ┗;ゲà Wà IﾗヴヴWN?ﾗà SWà Wヴヴﾗゲくà E┗Wﾐデﾗゲà
ゲ┌HゲWケ┌WﾐデWゲくà áﾃ┌ゲデWà ;à ┗;ﾉﾗヴà ヮヴWゲWﾐデWà SWà SｷヴWｷデﾗゲà Wà ﾗHヴｷｪ;NﾛWゲくà RWS┌N?ﾗà ;ﾗà ┗;ﾉﾗヴà ヴWI┌ヮWヴ=┗Wﾉà SWà ;デｷ┗ﾗゲくà
áデｷ┗ﾗà ｷﾏﾗHｷﾉｷ┣;SﾗàWàIヴｷデYヴｷﾗゲàSWàSWヮヴWIｷ;N?ﾗくàáデｷ┗ﾗà ｷﾐデ;ﾐｪｹ┗Wﾉくà“┌H┗WﾐNﾛWゲàヮ;ヴ;à ｷﾐ┗WゲデｷﾏWﾐデﾗàWà;ゲゲｷゲデZﾐIｷ;à
ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾏWﾐデ;ﾉくà C┌ゲデﾗà Sﾗゲà WﾏヮヴYゲデｷﾏﾗゲがà ｷﾐIﾉ┌ゲｷ┗Wà I┌ゲデﾗゲà SWà デヴ;ﾐゲ;N?ﾗくà OヮWヴ;NﾛWゲà SWゲIﾗﾐデｷﾐ┌;S;ゲくà
áヴヴWﾐS;ﾏWﾐデﾗàﾏWヴI;ﾐデｷﾉà ﾗヮWヴ;Iｷﾗﾐ;ﾉà Wà aｷﾐ;ﾐIWｷヴﾗくà áﾐ=ﾉｷゲWà S;ゲà SWﾏﾗﾐゲデヴ;NﾛWゲà Iﾗﾐデ=HWｷゲぎà ;ﾐ=ﾉｷゲWà ┗WヴデｷI;ﾉがà
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ｹﾐSｷIWゲà SWà ﾉｷケ┌ｷSW┣がà ケ┌ﾗIｷWﾐデWゲà SWà Wゲデヴ┌デ┌ヴ;がà ヴWﾐデ;HｷﾉｷS;SWがà ﾉ┌Iヴ;デｷ┗ｷS;SWがà ヮヴ;┣ﾗゲà Wà IｷIﾉﾗゲくà EaWｷデﾗゲà ﾐ;ゲà
ﾏ┌S;ﾐN;ゲà ﾐ;ゲà デ;┝;ゲà SWà I>ﾏHｷﾗà Wà Iﾗﾐ┗Wヴゲ?ﾗà SWà SWﾏﾗﾐゲデヴ;NﾛWゲà Iﾗﾐデ=HWｷゲくà RWｪｷゲデヴﾗà Wà Sｷ┗┌ﾉｪ;N?ﾗà SWà
ﾗヮWヴ;NﾛWゲà Iﾗﾏà ヮ;ヴデWゲà ヴWﾉ;Iｷﾗﾐ;S;ゲくà RWIﾗﾐｴWIｷﾏWﾐデﾗがà ﾏWﾐゲ┌ヴ;N?ﾗà Wà W┗ｷSWﾐIｷ;N?ﾗà SWà ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデﾗゲà
aｷﾐ;ﾐIWｷヴﾗゲくàGヴ;ﾐSWゲàﾏ;ﾐ┌デWﾐNﾛWゲàふヮ;ヴ;S;ゲàヮヴﾗｪヴ;ﾏ;S;ゲぶくàRWIﾗﾐｴWIｷﾏWﾐデﾗàSﾗàIﾏヮﾗゲデﾗàSWàRWﾐS;àIﾗヴヴWﾐデWà
WàSｷaWヴｷSﾗくàC;ヮｷデ;ﾉｷ┣;N?ﾗàSﾗゲàWﾐI;ヴｪﾗゲàaｷﾐ;ﾐIWｷヴﾗゲくàCﾗﾐゲﾗﾉｷS;N?ﾗàSWàSWﾏﾗﾐゲデヴ;NﾛWゲàIﾗﾐデ=HWｷゲくàBWﾐWaｹIｷﾗゲà;à
WﾏヮヴWｪ;Sﾗゲà ヮﾙゲ-WﾏヮヴWｪﾗくà F┌ゲ?ﾗがà Iｷゲ?ﾗà Wà ｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;N?ﾗà SWà WﾏヮヴWゲ;ゲくà á┗;ﾉｷ;N?ﾗà Wà Iﾗﾐデ;Hｷﾉｷ┣;N?ﾗà SWà
ｷﾐ┗WゲデｷﾏWﾐデﾗゲàゲﾗIｷWデ=ヴｷﾗゲàﾐﾗàヮ;ｹゲàWàﾐﾗàW┝デWヴｷﾗヴくàRWIﾗﾐｴWIｷﾏWﾐデﾗàSWà=ｪｷﾗàWàSWゲ=ｪｷﾗàWﾏàゲ┌HゲIヴｷN?ﾗàSWàI;ヮｷデ;ﾉくà
DWゲデｷﾐ;N?ﾗà SWà ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗくà E┗ｷSWﾐIｷ;N?ﾗà Iﾗﾐデ=Hｷﾉà Sﾗゲà ;ゲヮWIデﾗゲà ;ﾏHｷWﾐデ;ｷゲくà OヮWヴ;NﾛWゲà Iﾗﾏà ﾃﾗｷﾐデ-┗Wﾐデ┌ヴWゲくà
Uゲ┌=ヴｷﾗゲà Wà ゲ┌;ゲà ﾐWIWゲゲｷS;SWゲà SWà ｷﾐaﾗヴﾏ;N?ﾗくà Contabilidade Aplicada ao Setor Público:à Cﾗﾐデ;HｷﾉｷS;SWà
áヮﾉｷI;S;à ;ﾗà “Wデﾗヴà P┎HﾉｷIﾗà ふCá“Pぶぎà IﾗﾐIWｷデﾗがà ﾗHﾃWデﾗがà ﾗHﾃWデｷ┗ﾗゲがà I;ﾏヮﾗà SWà ;ヮﾉｷI;N?ﾗà Wà ﾉｷﾏｷデ;NﾛWゲà S;à Cá“Pきà
;ゲヮWIデﾗゲàﾗヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷﾗがàヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷ;ﾉàWàaｷゲI;ﾉàS;àCá“PきàヮヴｷﾐIｹヮｷﾗゲàS;àIﾗﾐデ;HｷﾉｷS;SWà;ヮﾉｷI;S;à;ﾗàゲWデﾗヴàヮ┎HﾉｷIﾗくà
PヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗゲà Iﾗﾐデ=HWｷゲà ヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷ;ｷゲぎà ヮ;デヴｷﾏﾚﾐｷﾗà ヮ┎HﾉｷIﾗぎà IﾗﾐIWｷデﾗà Wà Iﾉ;ゲゲｷaｷI;N?ﾗà ﾃ┌ヴｹSｷI;à Wà Iﾗﾐデ=Hｷﾉきà
┗;ヴｷ;NﾛWゲàヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷ;ｷゲきàﾏWﾐゲ┌ヴ;N?ﾗàSWà;デｷ┗ﾗゲàWàヮ;ゲゲｷ┗ﾗゲきà;デｷ┗ﾗà ｷﾏﾗHｷﾉｷ┣;SﾗàWà;デｷ┗ﾗà ｷﾐデ;ﾐｪｹ┗WﾉきàヴW;┗;ﾉｷ;N?ﾗがà
ヴWS┌N?ﾗà ;ﾗà ┗;ﾉﾗヴà ヴWI┌ヮWヴ=┗Wﾉがà SWヮヴWIｷ;N?ﾗがà ;ﾏﾗヴデｷ┣;N?ﾗà Wà W┝;┌ゲデ?ﾗきà デヴ;ﾐゲ;NﾛWゲà ゲWﾏà Iﾗﾐデヴ;ヮヴWゲデ;N?ﾗきà
ヮヴﾗ┗ｷゲﾛWゲがà ヮ;ゲゲｷ┗ﾗゲà IﾗﾐデｷﾐｪWﾐデWゲà Wà ;デｷ┗ﾗゲà IﾗﾐデｷﾐｪWﾐデWゲくà Iﾐ┗Wﾐデ=ヴｷﾗぎà IﾗﾐIWｷデﾗがà ヮヴｷﾐIｹヮｷﾗゲがà a;ゲWゲà Wà ;┗;ﾉｷ;N?ﾗà
Sﾗゲà WﾉWﾏWﾐデﾗゲà ヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷ;ｷゲきà Pﾉ;ﾐﾗà SWà Cﾗﾐデ;ゲà áヮﾉｷI;Sﾗà áﾗà “Wデﾗヴà P┎HﾉｷIﾗà ふPCá“Pぶぎà IﾗﾐIWｷデﾗがà SｷヴWデヴｷ┣Wゲがà
ゲｷゲデWﾏ;à Iﾗﾐデ=Hｷﾉがà ヴWｪｷゲデヴﾗà Iﾗﾐデ=Hｷﾉがà IﾗﾏヮﾗゲｷN?ﾗà Sﾗà ヮ;デヴｷﾏﾚﾐｷﾗà ヮ┎HﾉｷIﾗがà Iﾗﾐデ;à Iﾗﾐデ=Hｷﾉがà Wゲデヴ┌デ┌ヴ;à H=ゲｷI;きà
SWﾏﾗﾐゲデヴ;NﾛWゲà Iﾗﾐデ=HWｷゲà ;ヮﾉｷI;S;ゲà ;ﾗà ゲWデﾗヴà ヮ┎HﾉｷIﾗぎà H;ﾉ;ﾐNﾗà ﾗヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷﾗきà H;ﾉ;ﾐNﾗà aｷﾐ;ﾐIWｷヴﾗきà H;ﾉ;ﾐNﾗà
ヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷ;ﾉきà SWﾏﾗﾐゲデヴ;N?ﾗà S;ゲà ┗;ヴｷ;NﾛWゲà ヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷ;ｷゲきà SWﾏﾗﾐゲデヴ;N?ﾗà Sﾗゲà aﾉ┌┝ﾗゲà SWà I;ｷ┝;きà SWﾏﾗﾐゲデヴ;N?ﾗà
S;ゲàﾏ┌デ;NﾛWゲàSﾗàヮ;デヴｷﾏﾚﾐｷﾗàﾉｹケ┌ｷSﾗきàSWﾏﾗﾐゲデヴ;デｷ┗ﾗゲàaｷゲI;ｷゲぎàRWﾉ;デﾙヴｷﾗàRWゲ┌ﾏｷSﾗàS;àE┝WI┌N?ﾗàOヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷ;à
ふRREOぶàWàRWﾉ;デﾙヴｷﾗàSWàGWゲデ?ﾗàFｷゲI;ﾉàふRGFぶきàヮヴWゲデ;N?ﾗàSWàIﾗﾐデ;ゲàﾐ;ゲàWﾐデｷS;SWゲàヮ┎HﾉｷI;ゲきàNﾗヴﾏ;ゲàBヴ;ゲｷﾉWｷヴ;ゲà
SWàCﾗﾐデ;HｷﾉｷS;SWàáヮﾉｷI;S;ゲà;ﾗà“WデﾗヴàP┎HﾉｷIﾗàふNBCTàにà“PぶきàNﾗヴﾏ;ゲàIﾐデWヴﾐ;Iｷﾗﾐ;ｷゲàSWàCﾗﾐデ;HｷﾉｷS;SWàáヮﾉｷI;S;ゲà
;ﾗà“WデﾗヴàP┎HﾉｷIﾗàふIP“á“ぶくàLWｷàCﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴàﾐ┨àヱヰヱっヲヰヰヰàふLWｷàSWàRWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;SWàFｷゲI;ﾉぶàWà;デ┌;ﾉｷ┣;NﾛWゲきàLWｷà
ﾐ┨àヴくンヲヰっヱΓヶヴきàPﾗヴデ;ヴｷ;à“TNàﾐ┨àヵヵンっヲヰヱヴぎàM;ﾐ┌;ﾉàSWàDWﾏﾗﾐゲデヴ;デｷ┗ﾗゲàFｷゲI;ｷゲàふMDFぶがàヶ┧àWSｷN?ﾗきàPﾗヴデ;ヴｷ;à“TNà
ﾐ┨à Αヰヰっヲヰヱヴぎà M;ﾐ┌;ﾉà SWà Cﾗﾐデ;HｷﾉｷS;SWà áヮﾉｷI;S;à ;ﾗà “Wデﾗヴà P┎HﾉｷIﾗà ふMCá“Pぶがà ヶ┧à WSｷN?ﾗくà Administração 

Orçamentária e Financeira:à CﾗﾐIWｷデﾗゲà WàヮヴｷﾐIｹヮｷﾗゲàﾗヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷﾗゲきà Iﾉ;ゲゲｷaｷI;NﾛWゲàﾗヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷ;ゲぎà IﾗﾐIWｷデﾗゲがà
Wゲデ=ｪｷﾗゲà Wà Iﾉ;ゲゲｷaｷI;NﾛWゲà S;à SWゲヮWゲ;à Wà S;à ヴWIWｷデ;à ヮ┎HﾉｷI;ゲきà IｷIﾉﾗà ﾗヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷﾗぎà ゲｷゲデWﾏ;à Wà ヮヴﾗIWゲゲﾗà
ﾗヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷﾗきà Wﾉ;Hﾗヴ;N?ﾗà S;à ヮヴﾗヮﾗゲデ;à ﾗヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷ;きà ﾏWI;ﾐｷゲﾏﾗゲà SWà ヮﾉ;ﾐWﾃ;ﾏWﾐデﾗà ﾗヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷﾗà ふPﾉ;ﾐﾗà
Pﾉ┌ヴｷ;ﾐ┌;ﾉがà LWｷà SWà DｷヴWデヴｷ┣Wゲà OヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷ;ゲà Wà LWｷà OヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷ;à áﾐ┌;ﾉぶきà ﾏWI;ﾐｷゲﾏﾗゲà ヴWデｷaｷI;SﾗヴWゲà Sﾗà
ﾗヴN;ﾏWﾐデﾗà ふIヴYSｷデﾗゲà ;SｷIｷﾗﾐ;ｷゲぶきà W┝WI┌N?ﾗà ﾗヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷ;à Wà aｷﾐ;ﾐIWｷヴ;きà IﾗﾐデヴﾗﾉWà Wà ;┗;ﾉｷ;N?ﾗà S;à W┝WI┌N?ﾗà
ﾗヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷ;くà Pﾗヴデ;ヴｷ;à “TNà ﾐ┨à Αヰヰっヲヰヱヴぎà M;ﾐ┌;ﾉà SWà Cﾗﾐデ;HｷﾉｷS;SWà áヮﾉｷI;S;à ;ﾗà “Wデﾗヴà P┎HﾉｷIﾗà ふMCá“Pぶぎà
P;ヴデWà Ià にà ヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗゲà Iﾗﾐデ=HWｷゲà ﾗヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷﾗゲがà ヶ┧à WSｷN?ﾗくà Dｹ┗ｷS;à ;デｷ┗;くà RWｪｷﾏWà SWà ;Sｷ;ﾐデ;ﾏWﾐデﾗà
ふゲ┌ヮヴｷﾏWﾐデﾗàSWàa┌ﾐSﾗゲぶくàRWゲデﾗゲà;àヮ;ｪ;ヴくàDWゲヮWゲ;ゲàSWàW┝WヴIｹIｷﾗゲà;ﾐデWヴｷﾗヴWゲくàDｹ┗ｷS;àヮ┎HﾉｷI;くàDWゲIWﾐデヴ;ﾉｷ┣;N?ﾗà
SWà IヴYSｷデﾗゲくà LWｷà CﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴà ﾐ┨à ヱヰヱっヲヰヰヰà ふLWｷà SWà RWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;SWà FｷゲI;ﾉぶà Wà ;デ┌;ﾉｷ┣;NﾛWゲきà LWｷà ﾐ┨à
ヴくンヲヰっヱΓヶヴくàAuditoria e Controle na Administração Pública:àá┌Sｷデﾗヴｷ;àにàﾐﾗヴﾏ;ゲàHヴ;ゲｷﾉWｷヴ;ゲàWàｷﾐデWヴﾐ;Iｷﾗﾐ;ｷゲà
ヮ;ヴ;à ﾗà W┝WヴIｹIｷﾗà S;à ;┌Sｷデﾗヴｷ;à ｷﾐデWヴﾐ;ぎà ｷﾐSWヮWﾐSZﾐIｷ;がà IﾗﾏヮWデZﾐIｷ;à ヮヴﾗaｷゲゲｷﾗﾐ;ﾉがà >ﾏHｷデﾗà Sﾗà デヴ;H;ﾉｴﾗがà
W┝WI┌N?ﾗà Sﾗà デヴ;H;ﾉｴﾗがà デｷヮﾗゲà SWà ヮ;ヴWIWヴWゲà Wà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;N?ﾗà Sﾗà ﾙヴｪ?ﾗà SWà ;┌Sｷデﾗヴｷ;à ｷﾐデWヴﾐ;くà CﾗﾐデヴﾗﾉWà S;à
áSﾏｷﾐｷゲデヴ;N?ﾗà P┎HﾉｷI;ぎà IﾗﾐデヴﾗﾉWà ｷﾐデWヴﾐﾗà Wà IﾗﾐデヴﾗﾉWàW┝デWヴﾐﾗきà LWｷà ﾐ┨àΒくヴヲΓっヱΓΓヲがàDWIヴWデﾗ-LWｷà ﾐ┨àヲヰヱっヱΓヶΑきà
G┌ｷSWﾉｷﾐWゲ aﾗヴ IﾐデWヴﾐ;ﾉ Cﾗﾐデヴﾗﾉ Sデ;ﾐS;ヴSゲ aﾗヴ デｴW P┌HﾉｷI SWIデﾗヴ に TｴW IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Oヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa S┌ヮヴWﾏW 
A┌Sｷデ Iﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ ふIﾐデﾗゲ;ｷぶきà IﾐデWヴﾐ;ﾉ Cﾗﾐデヴﾗﾉ に IﾐデWｪヴ;デWS Fヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ に TｴW CﾗﾏﾏｷデデWW ﾗa Sヮﾗﾐゲﾗヴｷﾐｪ 
Oヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW TヴW;S┘;┞ Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐà ふCO“Oぶきà ;┌Sｷデﾗヴｷ;à ﾐﾗà ゲWデﾗヴà ヮ┎HﾉｷIﾗà aWSWヴ;ﾉぎà aｷﾐ;ﾉｷS;SWゲà Wà
ﾗHﾃWデｷ┗ﾗゲきà ;Hヴ;ﾐｪZﾐIｷ;à SWà ;デ┌;N?ﾗきà aﾗヴﾏ;ゲà Wà デｷヮﾗゲきà ﾐﾗヴﾏ;ゲà ヴWﾉ;デｷ┗;ゲà <à W┝WI┌N?ﾗà Sﾗゲà デヴ;H;ﾉｴﾗゲきà ﾐﾗヴﾏ;ゲà
ヴWﾉ;デｷ┗;ゲà <à ﾗヮｷﾐｷ?ﾗà Sﾗà ;┌Sｷデﾗヴきà ヴWﾉ;デﾙヴｷﾗゲà Wà ヮ;ヴWIWヴWゲà SWà ;┌Sｷデﾗヴｷ;きà ﾗヮWヴ;Iｷﾗﾐ;ﾉｷS;SWくàOHﾃWデｷ┗ﾗゲがà デYIﾐｷI;ゲがà
ヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗゲà Wà ヮﾉ;ﾐWﾃ;ﾏWﾐデﾗà Sﾗゲà デヴ;H;ﾉｴﾗゲà SWà ;┌Sｷデﾗヴｷ;きà ヮヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲà SWà ;┌Sｷデﾗヴｷ;きà ヮ;ヮYｷゲà SWà デヴ;H;ﾉｴﾗきà
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デWゲデWゲà SWà ;┌Sｷデﾗヴｷ;きà ;ﾏﾗゲデヴ;ｪWﾐゲà Wゲデ;デｹゲデｷI;ゲà Wﾏà ;┌Sｷデﾗヴｷ;きà W┗Wﾐデﾗゲà ﾗ┌à デヴ;ﾐゲ;NﾛWゲà ゲ┌HゲWケ┌WﾐデWゲきà ヴW┗ｷゲ?ﾗà
;ﾐ;ﾉｹデｷI;きà WﾐデヴW┗ｷゲデ;きà IﾗﾐaWヴZﾐIｷ;à SWà I=ﾉI┌ﾉﾗきà Iﾗﾐaｷヴﾏ;N?ﾗきà ｷﾐデWヴヮヴWデ;N?ﾗà S;ゲà ｷﾐaﾗヴﾏ;NﾛWゲきà ﾗHゲWヴ┗;N?ﾗきà
ヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗゲàSWà;┌Sｷデﾗヴｷ;àWﾏà=ヴW;ゲàWゲヮWIｹaｷI;ゲàS;ゲàSWﾏﾗﾐゲデヴ;NﾛWゲàIﾗﾐデ=HWｷゲくà 
 
CIÊNCIAS JURÍDICAS:  

Direito Constitucional:àCﾗﾐゲデｷデ┌ｷN?ﾗぎà IﾗﾐIWｷデﾗàWàIﾗﾐデW┎SﾗくàPﾗSWヴàIﾗﾐゲデｷデ┌ｷﾐデWàﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉàWàSWヴｷ┗;SﾗくàEaｷI=Iｷ;がà
;ヮﾉｷI;N?ﾗàWàｷﾐデWｪヴ;N?ﾗàS;ゲàﾐﾗヴﾏ;ゲàIﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ｷゲくàLWｷゲàCﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴWゲà<àCﾗﾐゲデｷデ┌ｷN?ﾗくàIﾐﾃ┌ﾐN?ﾗくàCﾗﾐデヴﾗﾉWà
SWàIﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ﾉｷS;SWàS;ゲà ﾉWｷゲくàN?ﾗàI┌ﾏヮヴｷﾏWﾐデﾗàSWà ﾉWｷゲà ｷﾐIﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ｷゲくàCﾗﾐデヴﾗﾉWà ﾃ┌ヴｷゲSｷIｷﾗﾐ;ﾉぎàゲｷゲデWﾏ;à
Sｷa┌ゲﾗà Wà IﾗﾐIWﾐデヴ;Sﾗくà CﾗﾐデヴﾗﾉWà SWà Iﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ﾉｷS;SWà S;ゲà ﾉWｷゲà ﾏ┌ﾐｷIｷヮ;ｷゲくà áN?ﾗà DｷヴWデ;à SWà
IﾐIﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ﾉｷS;SWくàáN?ﾗàDWIﾉ;ヴ;デﾙヴｷ;àSWàCﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ﾉｷS;SWくàáヴｪ┌ｷN?ﾗàSWàDWゲI┌ﾏヮヴｷﾏWﾐデﾗàSWàPヴWIWｷデﾗà
F┌ﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉくà DｷヴWｷデﾗゲà Wà ｪ;ヴ;ﾐデｷ;ゲà ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ｷゲくà RWﾏYSｷﾗゲà Iﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ｷゲぎà ｴ;HW;ゲ Iﾗヴヮ┌ゲがà ﾏ;ﾐS;Sﾗà SWà
ゲWｪ┌ヴ;ﾐN;がà ;N?ﾗà ヮﾗヮ┌ﾉ;ヴがà SｷヴWｷデﾗà SWà ヮWデｷN?ﾗくà “Wヮ;ヴ;N?ﾗà SWà ヮﾗSWヴWゲがà SWﾉWｪ;N?ﾗくà PﾗSWヴà LWｪｷゲﾉ;デｷ┗ﾗぎà
IﾗﾏヮﾗゲｷN?ﾗàWà;デヴｷH┌ｷNﾛWゲくàPﾗSWヴàJ┌SｷIｷ=ヴｷﾗぎàIﾗﾏヮﾗゲｷN?ﾗàWà;デヴｷH┌ｷNﾛWゲくàEゲデ;SﾗàFWSWヴ;ﾉぎà;àUﾐｷ?ﾗがàﾗゲàEゲデ;Sﾗゲがà
ﾗゲà M┌ﾐｷIｹヮｷﾗゲがà ﾗà Dｷゲデヴｷデﾗà FWSWヴ;ﾉà Wà ﾗゲà TWヴヴｷデﾙヴｷﾗゲくà DWゲIWﾐデヴ;ﾉｷ┣;N?ﾗà Wà IﾗﾗヮWヴ;N?ﾗà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;à ﾐ;à
FWSWヴ;N?ﾗàHヴ;ゲｷﾉWｷヴ;ぎàデWヴヴｷデﾙヴｷﾗゲàaWSWヴ;ｷゲがàヴWｪｷﾛWゲàSWàSWゲWﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾏWﾐデﾗがàヴWｪｷﾛWゲàﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ﾐ;ゲくàPヴｷﾐIｹヮｷﾗゲàWà
ﾐﾗヴﾏ;ゲàヴWaWヴWﾐデWゲà<àáSﾏｷﾐｷゲデヴ;N?ﾗàSｷヴWデ;àWà<àｷﾐSｷヴWデ;くàPﾗゲｷN?ﾗàSﾗàM┌ﾐｷIｹヮｷﾗàﾐ;àaWSWヴ;N?ﾗàHヴ;ゲｷﾉWｷヴ;くàCヴｷ;N?ﾗà
Wà ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;N?ﾗà Sﾗゲà M┌ﾐｷIｹヮｷﾗゲくà á┌デﾗﾐﾗﾏｷ;à ﾏ┌ﾐｷIｷヮ;ﾉぎà LWｷゲà Oヴｪ>ﾐｷI;ゲà M┌ﾐｷIｷヮ;ｷゲà Wà ｷﾐデWヴ┗WﾐN?ﾗà ﾐﾗゲà
M┌ﾐｷIｹヮｷﾗゲくà “ｷゲデWﾏ;à デヴｷH┌デ=ヴｷﾗàﾐ;Iｷﾗﾐ;ﾉぎà ヮヴｷﾐIｹヮｷﾗゲà Iﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ｷゲがà ﾉｷﾏｷデ;NﾛWゲà Iﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ｷゲà;ﾗàヮﾗSWヴàSWà
デヴｷH┌デ;ヴくàEゲヮYIｷWゲàデヴｷH┌デ=ヴｷ;ゲがàヴWヮ;ヴデｷN?ﾗàSWàIﾗﾏヮWデZﾐIｷ;ゲàSWàヴWIWｷデ;ゲàデヴｷH┌デ=ヴｷ;ゲくàFｷﾐ;ﾐN;ゲàヮ┎HﾉｷI;ゲぎàﾐﾗヴﾏ;ゲà
ｪWヴ;ｷゲがà ﾗヴN;ﾏWﾐデﾗゲがà ヮヴｷﾐIｹヮｷﾗゲà Iﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ｷゲà Sﾗà ﾗヴN;ﾏWﾐデﾗくà OヴSWﾏà WIﾗﾐﾚﾏｷI;à Wà aｷﾐ;ﾐIWｷヴ;ぎà ヮヴｷﾐIｹヮｷﾗゲà
ｪWヴ;ｷゲàS;à;デｷ┗ｷS;SWàWIﾗﾐﾚﾏｷI;がà;デ┌;N?ﾗàSﾗàEゲデ;SﾗàﾐﾗàSﾗﾏｹﾐｷﾗàWIﾗﾐﾚﾏｷIﾗくàRWｪｷﾏWà ﾃ┌ヴｹSｷIﾗàSﾗゲàゲWヴ┗ｷSﾗヴWゲà
ヮ┎HﾉｷIﾗゲàIｷ┗ｷゲくàRWｪｷﾏWàヮヴW┗ｷSWﾐIｷ=ヴｷﾗàヮヴﾙヮヴｷﾗàSﾗゲàゲWヴ┗ｷSﾗヴWゲàヮ┎HﾉｷIﾗゲàIｷ┗ｷゲくàOàヴWｪｷﾏWàヮヴW┗ｷSWﾐIｷ=ヴｷﾗàヮヴﾙヮヴｷﾗà
ﾐﾗàM┌ﾐｷIｹヮｷﾗà SWà “?ﾗà P;┌ﾉﾗくàOà IﾗﾐデヴﾗﾉWà W┝デWヴﾐﾗぎà ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗ﾗà Wà TヴｷH┌ﾐ;ｷゲà SWà Cﾗﾐデ;ゲくà PﾗﾉｹデｷI;à ┌ヴH;ﾐ;ぎà H;ゲWゲà
Iﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ｷゲà Sﾗà SｷヴWｷデﾗà ┌ヴH;ﾐｹゲデｷIﾗくà OヴSWﾏà ゲﾗIｷ;ﾉくà “Wｪ┌ヴｷS;SWà ゲﾗIｷ;ﾉくà Oàﾏ┌ﾐｷIｹヮｷﾗà Wà ﾗà SｷヴWｷデﾗà <à ゲ;┎SWがà
;ゲゲｷゲデZﾐIｷ;à ゲﾗIｷ;ﾉà WàWS┌I;N?ﾗくàDireito Administrativo:à PヴｷﾐIｹヮｷﾗゲà Iﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ｷゲàSﾗàDｷヴWｷデﾗàáSﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗくà
CﾗﾐデヴﾗﾉWàｷﾐデWヴﾐﾗàWàW┝デWヴﾐﾗàS;àáSﾏｷﾐｷゲデヴ;N?ﾗàP┎HﾉｷI;くàáSﾏｷﾐｷゲデヴ;N?ﾗàP┎HﾉｷI;ぎàIﾗﾐIWｷデﾗàWゲデヴ┌デ┌ヴ;がàヮﾗSWヴWゲàWà
SW┗WヴWゲà Sﾗà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;Sﾗヴà ヮ┎HﾉｷIﾗくà RWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;SWà Sﾗゲà ヮヴWaWｷデﾗゲà ﾏ┌ﾐｷIｷヮ;ｷゲくà áSﾏｷﾐｷゲデヴ;N?ﾗà ｷﾐSｷヴWデ;ぎà
IﾗﾐIWｷデﾗàSWà;┌デ;ヴケ┌ｷ;ゲがàWﾏヮヴWゲ;ゲàヮ┎HﾉｷI;ゲがà a┌ﾐS;NﾛWゲàヮ┎HﾉｷI;ゲàWàゲﾗIｷWS;SWゲàSWàWIﾗﾐﾗﾏｷ;àﾏｷゲデ;くàCﾗﾐデヴﾗﾉWà
S;à ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;N?ﾗà ｷﾐSｷヴWデ;くà PﾗSWヴWゲà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗゲくà áデﾗà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗぎà CﾗﾐIWｷデﾗがà WﾉWﾏWﾐデﾗがà ;デヴｷH┌デﾗゲがà
WゲヮYIｷWゲくàDｷゲIヴｷIｷﾗﾐ;ヴｷWS;SWàWà┗ｷﾐI┌ﾉ;N?ﾗくàáH┌ゲﾗàWàSWゲ┗ｷﾗàSWàヮﾗSWヴくàáデﾗà;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗàヮ┌ﾐｷデｷ┗ﾗくàM┌ﾉデ;ゲくàáデﾗà
;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗぎà ;ﾐ┌ﾉ;N?ﾗがà ヴW┗ｷゲ?ﾗà Wà ヴW┗ﾗｪ;N?ﾗくà CﾗﾐデヴﾗﾉWà ﾃ┌ヴｷゲSｷIｷﾗﾐ;ﾉくà PヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗぎà
IﾗﾐIWｷデﾗがàヮヴｷﾐIｹヮｷﾗゲがà ヮヴWゲゲ┌ヮﾗゲデﾗゲàﾗHﾃWデｷ┗ﾗゲくà LｷIｷデ;N?ﾗぎàﾐ;デ┌ヴW┣;à ﾃ┌ヴｹSｷI;がà aｷﾐ;ﾉｷS;SWゲがà WゲヮYIｷWゲくàDｷゲヮWﾐゲ;àWà
ｷﾐW┝ｷｪｷHｷﾉｷS;SWくàCﾗﾐデヴ;デﾗゲà;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗゲぎàIﾗﾐIWｷデﾗがàWゲヮYIｷWゲがàSｷゲヮﾗゲｷNﾛWゲàヮWI┌ﾉｷ;ヴWゲくàCﾉ=┌ゲ┌ﾉ;ゲàﾐWIWゲゲ=ヴｷ;ゲくà
Iﾐ;SｷﾏヮﾉWﾏWﾐデﾗくà RWゲIｷゲ?ﾗくà “Wヴ┗ｷNﾗà P┎HﾉｷIﾗぎà IﾗﾐIWｷデﾗがà Iﾉ;ゲゲｷaｷI;N?ﾗくà CﾗﾐIWゲゲ?ﾗà Wà ヮWヴﾏｷゲゲ?ﾗくà áｪWﾐデWゲà
ヮ┎HﾉｷIﾗゲきà ゲWヴ┗ｷSﾗヴWゲà ヮ┎HﾉｷIﾗゲぎà IﾗﾐIWｷデﾗがà I;デWｪﾗヴｷ;ゲがà SｷヴWｷデﾗゲà Wà SW┗WヴWゲくà C;ヴｪﾗがà WﾏヮヴWｪﾗà Wà a┌ﾐN?ﾗぎà ﾐﾗヴﾏ;ゲà
Iﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ｷゲがàヮヴﾗ┗ｷﾏWﾐデﾗがà┗;I>ﾐIｷ;くàRWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;SWゲàSﾗゲà;ｪWﾐデWゲàヮ┎HﾉｷIﾗゲぎàIｷ┗ｷﾉがà;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;àWàヮWﾐ;ﾉくà
PヴﾗIWゲゲﾗà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗà SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴくà RWｪｷﾏWà ヮヴW┗ｷSWﾐIｷ=ヴｷﾗà Sﾗà ゲWヴ┗ｷSﾗヴà ヮ┎HﾉｷIﾗくà CﾗﾐI┌ヴゲﾗà ヮ┎HﾉｷIﾗくà BWﾐゲà
ヮ┎HﾉｷIﾗゲぎàヴWｪｷﾏWàﾃ┌ヴｹSｷIﾗàWàIﾉ;ゲゲｷaｷI;N?ﾗがàaﾗヴﾏ;ゲàSWà┌デｷﾉｷ┣;N?ﾗがàIﾗﾐIWゲゲ?ﾗがàヮWヴﾏｷゲゲ?ﾗàWà;┌デﾗヴｷ┣;N?ﾗàSWà┌ゲﾗくà
DWゲ;aWデ;N?ﾗàWà;ﾉｷWﾐ;N?ﾗくàDWゲ;ヮヴﾗヮヴｷ;N?ﾗぎàIﾗﾐIWｷデﾗくàDWゲ;ヮヴﾗヮヴｷ;N?ﾗàヮﾗヴà┌デｷﾉｷS;SWàヮ┎HﾉｷI;がà ｷﾐデWヴWゲゲWàゲﾗIｷ;ﾉくà
IﾐSWﾐｷ┣;N?ﾗくà DWゲ;ヮヴﾗヮヴｷ;N?ﾗà ｷﾐSｷヴWデ;くà Lｷﾏｷデ;NﾛWゲà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;ゲくà F┌ﾐN?ﾗà ゲﾗIｷ;ﾉà S;à ヮヴﾗヮヴｷWS;SWくà
RWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;SWàIｷ┗ｷﾉàSﾗàEゲデ;SﾗくàRWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;SWàヮWﾉﾗゲà;デﾗゲàS;ﾐﾗゲﾗゲàヮヴ;デｷI;SﾗゲàヮWﾉﾗゲà;ｪWﾐデWゲàヮ┎HﾉｷIﾗゲくà
RWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;SWà ヮWﾉ;à ﾗﾏｷゲゲ?ﾗà ﾗ┌à SWaｷIｷZﾐIｷ;à SWà ゲWヴ┗ｷNﾗくà E┝Iﾉ┌SWﾐデWゲà SWà ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;SWくà
RWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;SWàIｷ┗ｷﾉàヮWゲゲﾗ;ﾉàSﾗゲà;ｪWﾐデWゲàヮ┎HﾉｷIﾗゲくà IﾏヮヴﾗHｷS;SWà;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;くàLWｷàFWSWヴ;ﾉàﾐ┨àΒくヴヲΓっΓヲくà
LWｷàáﾐデｷIﾗヴヴ┌ヮN?ﾗぎàﾐ┨àヱヲくΒヴヶっヱンくàDｷヴWｷデﾗà┌ヴH;ﾐｹゲデｷIﾗぎàUゲﾗàWàﾗI┌ヮ;N?ﾗàSWà“ﾗﾉﾗàUヴH;ﾐﾗくà)ﾗﾐW;ﾏWﾐデﾗくàPﾗSWヴà
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SWàヮﾗﾉｹIｷ;àﾏ┌ﾐｷIｷヮ;ﾉくàP;ヴIWﾉ;ﾏWﾐデﾗàSﾗàゲﾗﾉﾗàふLWｷàLWｴﾏ;ﾐàにàLWｷàFWSWヴ;ﾉàﾐ┨àヶΑヶヶっΑΓぶくàLｷﾏｷデ;NﾛWゲà;ﾗàSｷヴWｷデﾗàSWà
ヮヴﾗヮヴｷWS;SWくàCﾗﾐデヴﾗﾉWàS;ゲà Iﾗﾐゲデヴ┌NﾛWゲàWàSﾗà┌ゲﾗくà Iﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデﾗゲàSWà ヮﾗﾉｹデｷI;à┌ヴH;ﾐ;くàUゲ┌I;ヮｷ?ﾗàWゲヮWIｷ;ﾉà SWà
ｷﾏﾙ┗Wﾉà┌ヴH;ﾐﾗくàUゲ┌I;ヮｷ?ﾗàIﾗﾉWデｷ┗;くàPﾉ;ﾐﾗàSｷヴWデﾗヴくàO┌デﾗヴｪ;àﾗﾐWヴﾗゲ;àSﾗàSｷヴWｷデﾗàSWàIﾗﾐゲデヴ┌ｷヴàWàSWà;ﾉデWヴ;N?ﾗàSWà
┌ゲﾗくàMWｷﾗà;ﾏHｷWﾐデWà┌ヴH;ﾐﾗくàCﾗﾐデヴﾗﾉWàSWàヮﾗﾉ┌ｷN?ﾗàゲﾗﾐﾗヴ;àWà┗ｷゲ┌;ﾉくàTﾗﾏH;ﾏWﾐデﾗくàáｪZﾐIｷ;ゲàヴWｪ┌ﾉ;Sﾗヴ;ゲくàLWｷà
Oヴｪ>ﾐｷI;àSﾗàM┌ﾐｷIｹヮｷﾗàSWà“?ﾗàP;┌ﾉﾗàWà LWｷàOヴｪ>ﾐｷI;àSﾗàTヴｷH┌ﾐ;ﾉàSWàCﾗﾐデ;ゲàSﾗàM┌ﾐｷIｹヮｷﾗàSWà “?ﾗàP;┌ﾉﾗくàOà
ヮヴﾗIWゲゲﾗà;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗぎàﾗàヮヴﾗIWゲゲﾗàﾐﾗゲàTヴｷH┌ﾐ;ｷゲàSWàCﾗﾐデ;ゲくàOàEゲデ;デ┌デﾗàS;àCｷS;SWàふLWｷàFWSWヴ;ﾉàﾐ┨àヱヰくヲヵΑがà
SWà ヱヰà SWà ﾃ┌ﾉｴﾗà SWà ヲヰヰヱぶくà Iﾐaヴ;NﾛWゲà Wà ゲ;ﾐNﾛWゲà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;ゲぎà CﾗﾐIWｷデﾗくà Fｷﾐ;ﾉｷS;SWゲくà “┌ﾃWｷデﾗゲくà PヴｷﾐIｹヮｷﾗゲくà
Cﾉ;ゲゲｷaｷI;N?ﾗくà áゲà ｷﾐaヴ;NﾛWゲà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;ゲà ﾐ;à LWｷà SWà RWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;SWà FｷゲI;ﾉくà LWｪｷゲﾉ;N?ﾗà ;ヮﾉｷI;S;à <ゲà
LｷIｷデ;NﾛWゲà Wà ;ﾗゲà Cﾗﾐデヴ;デﾗゲぎà LWｷà FWSWヴ;ﾉà ﾐ┨à ΒくヶヶヶっΓンà ふLWｷà GWヴ;ﾉà SWà LｷIｷデ;NﾛWゲà Wà Cﾗﾐデヴ;デﾗゲぶがà LWｷà FWSWヴ;ﾉà ﾐ┨à
ヱヰくヵヲヰっヰヲà ふPヴWｪ?ﾗぶがà LWｷà FWSWヴ;ﾉà ﾐ┨à ヱヲくヴヶヲっヱヱà ふRDCぶがà LWｷà M┌ﾐｷIｷヮ;ﾉà ﾐ┨à ヱンくヲΑΒっヰヲがà DWIヴWデﾗàM┌ﾐｷIｷヮ;ﾉà ﾐ┨à
ヴヴくヲΑΓっヰンくà LｷIｷデ;N?ﾗぎà IﾗﾐIWｷデﾗがà aｷﾐ;ﾉｷS;SWゲがà ヮヴｷﾐIｹヮｷﾗゲがà ﾗHﾃWデﾗがà ﾗHヴｷｪ;デﾗヴｷWS;SWがà SｷゲヮWﾐゲ;がà ｷﾐW┝ｷｪｷHｷﾉｷS;SWがà
ﾏﾗS;ﾉｷS;SWゲがà ヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗがà ヴW┗ﾗｪ;N?ﾗがà ;ﾐ┌ﾉ;N?ﾗà Wà ゲ;ﾐNﾛWゲくà Cﾗﾐデヴ;デﾗゲà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗゲぎà IﾗﾐIWｷデﾗがà
aﾗヴﾏ;ﾉｷ┣;N?ﾗがà W┝WI┌N?ﾗがà ｷﾐW┝WI┌N?ﾗがà ヴW┗ｷゲ?ﾗà Wà ヴWゲIｷゲ?ﾗくà áà ヴWaﾗヴﾏ;à Sﾗà Eゲデ;Sﾗぎà SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;à Wà WaWｷデﾗゲくà
TWヴIWｷヴｷ┣;N?ﾗくàáゲàﾗヴｪ;ﾐｷ┣;NﾛWゲàゲﾗIｷ;ｷゲàWà;ゲàﾗヴｪ;ﾐｷ┣;NﾛWゲàS;àゲﾗIｷWS;SWàIｷ┗ｷﾉàSWàｷﾐデWヴWゲゲWàヮ┎HﾉｷIﾗぎàLWｷàFWSWヴ;ﾉà
ﾐ┨à ΓくヶンΑっΓΒがà LWｷà FWSWヴ;ﾉà ﾐ┨à ΓくΑΓヰっΓΓがà LWｷà M┌ﾐｷIｷヮ;ﾉà ﾐ┨à ヱヴくヱンヲっヰヶがà DWIヴWデﾗà M┌ﾐｷIｷヮ;ﾉà ﾐ┨à ヵヲくΒヵΒっヱヱà Wà
DWIヴWデﾗàM┌ﾐｷIｷヮ;ﾉà ﾐ┨à ヴヶくΓΑΓっヰヶくà Oゲà Iﾗﾐデヴ;デﾗゲà SWà ｪWゲデ?ﾗà Wà ﾗゲà デWヴﾏﾗゲà SWà ヮ;ヴIWヴｷ;ゲくà Cﾗﾐ┗Zﾐｷﾗゲぎà DWIヴWデﾗà
M┌ﾐｷIｷヮ;ﾉà ﾐ┨à ヴΓくヵンΓっヰΒくà CﾗﾐIWゲゲ?ﾗàSWàﾗHヴ;ゲà Wà ゲWヴ┗ｷNﾗゲà ヮ┎HﾉｷIﾗゲぎà LWｷà FWSWヴ;ﾉà ﾐ┨à ΒくΓΒΑっΓヵがà LWｷà FWSWヴ;ﾉà ﾐ┨à
ΓくヰΑヴっΓヵàWàLWｷàM┌ﾐｷIｷヮ;ﾉàﾐ┨àヱヴくΓヱΑっヰΓくàP;ヴIWヴｷ;ゲàP┎HﾉｷIﾗ-Pヴｷ┗;S;ゲぎàLWｷàFWSWヴ;ﾉàﾐ┨àヱヱくヰΑΓっヰヴàWàLWｷàM┌ﾐｷIｷヮ;ﾉà
ﾐ┨à ヱヴくヵヱΑっヰΑくàP;ヴIWヴｷ;àVﾗﾉ┌ﾐデ=ヴｷ;ぎà LWｷà FWSWヴ;ﾉà ﾐ┨àヱンヰヱΓっヱヴくà CﾗﾐゲﾙヴIｷﾗà P┎HﾉｷIﾗぎà LWｷà FWSWヴ;ﾉà ﾐ┨à ヱヱくヱヰΑっヰヵくà
Direito Financeiro/Tributário:à CヴYSｷデﾗà ヮ┎HﾉｷIﾗぎà WﾏヮヴYゲデｷﾏﾗà ヮ┎HﾉｷIﾗà Wà ゲ┌;ゲà WゲヮYIｷWゲがà ﾉｷﾏｷデWゲà Sﾗà IヴYSｷデﾗà
ヮ┎HﾉｷIﾗくàLWｷàSWàRWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;SWàFｷゲI;ﾉà ふLWｷàCﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴàﾐ┨àヱヰヱっヰヰぶくàCﾗﾐIWｷデﾗゲàSWàデヴｷH┌デﾗゲくàEゲヮYIｷWゲàSWà
デヴｷH┌デﾗゲくà TヴｷH┌デﾗゲà ﾏ┌ﾐｷIｷヮ;ｷゲくà FﾗﾐデWゲà aﾗヴﾏ;ｷゲà Sﾗà SｷヴWｷデﾗà デヴｷH┌デ=ヴｷﾗくà F┌ﾐNﾛWゲくà “ｷゲデWﾏ;à Iﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ﾉà
デヴｷH┌デ=ヴｷﾗくàPヴｷﾐIｹヮｷﾗゲàIﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ｷゲàデヴｷH┌デ=ヴｷﾗゲくàCﾗﾏヮWデZﾐIｷ;àデヴｷH┌デ=ヴｷ;くàIﾏ┌ﾐｷS;SWゲくàDｹ┗ｷS;à;デｷ┗;くàIﾐゲIヴｷN?ﾗà
SﾗàIヴYSｷデﾗàデヴｷH┌デ=ヴｷﾗくàPヴﾗIWゲゲﾗà;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗàデヴｷH┌デ=ヴｷﾗàﾏ┌ﾐｷIｷヮ;ﾉくàCﾗﾐデヴﾗﾉWàSWàﾗヴN;ﾏWﾐデﾗゲàWàSWàH;ﾉ;ﾐNﾗゲぎà
LWｷàaWSWヴ;ﾉàﾐ┨àヴくンヲヰっヶヴくàPﾉ;ﾐﾗàPﾉ┌ヴｷ;ﾐ┌;ﾉくàLWｷàSWàDｷヴWデヴｷ┣WゲàOヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷ;ゲくàLWｷàOヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷ;àáﾐ┌;ﾉくàDireito 

Processual Civil:àPヴｷﾐIｹヮｷﾗゲàIﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ｷゲàWàｪWヴ;ｷゲàSWàヮヴﾗIWゲゲﾗàIｷ┗ｷﾉぎàヮヴｷﾐIｹヮｷﾗàSﾗàSW┗ｷSﾗàヮヴﾗIWゲゲﾗàﾉWｪ;ﾉàWàSﾗà
Iﾗﾐデヴ;SｷデﾙヴｷﾗがàS;à;ﾏヮﾉ;àSWaWゲ;àWàSﾗàﾃ┌ｷ┣àﾐ;デ┌ヴ;ﾉくàáデﾗゲàヮヴﾗIWゲゲ┌;ｷゲぎàIﾉ;ゲゲｷaｷI;N?ﾗがàaﾗヴﾏ;がàデWﾏヮﾗがàﾉ┌ｪ;ヴがàヮヴ;┣ﾗがà
Iﾗﾏ┌ﾐｷI;N?ﾗがà ﾐ┌ﾉｷS;SWゲくà “┌ﾃWｷデﾗゲà Sﾗà ヮヴﾗIWゲゲﾗぎà ヮ;ヴデWゲがà I;ヮ;IｷS;SWがà SW┗WヴWゲà Wà ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;SWà ヮﾗヴà S;ﾐﾗà
ヮヴﾗIWゲゲ┌;ﾉがà ゲ┌Hゲデｷデ┌ｷN?ﾗがà ゲ┌IWゲゲ?ﾗがà ﾉｷデｷゲIﾗﾐゲﾙヴIｷﾗがà ;ゲゲｷゲデZﾐIｷ;がà ｷﾐデWヴ┗WﾐN?ﾗà SWà デWヴIWｷヴﾗゲくà TWヴIWｷヴﾗゲà ﾐﾗà
ヮヴﾗIWゲゲﾗくàáゲàヮWゲゲﾗ;ゲà ﾃ┌ヴｹSｷI;ゲàSWàSｷヴWｷデﾗàヮ┎HﾉｷIﾗàﾐﾗàヮヴﾗIWゲゲﾗàIｷ┗ｷﾉくàEゲヮWIｷaｷI;NﾛWゲくàFﾗヴﾏ;N?ﾗがàゲ┌ゲヮWﾐゲ?ﾗàWà
W┝デｷﾐN?ﾗà SWà ヮヴﾗIWゲゲﾗくà RWI┌ヴゲﾗゲくà NﾗNﾛWゲà ｪWヴ;ｷゲがà ヮヴｷﾐIｹヮｷﾗゲがà WゲヮYIｷWゲがà ;N?ﾗà ヴWゲIｷゲﾙヴｷ;くà E┝WI┌N?ﾗà Iﾗﾐデヴ;à ;ゲà
ヮWゲゲﾗ;ゲàﾃ┌ヴｹSｷI;ゲàSWàSｷヴWｷデﾗàヮ┎HﾉｷIﾗくàPヴWI;デﾙヴｷﾗゲくàM;ﾐS;SﾗàSWàゲWｪ┌ヴ;ﾐN;àｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉàWàIﾗﾉWデｷ┗ﾗくàáN?ﾗàヮﾗヮ┌ﾉ;ヴがà
;N?ﾗà Iｷ┗ｷﾉà ヮ┎HﾉｷI;がà ;N?ﾗà SWà ｷﾏヮヴﾗHｷS;SWくàDireito Civil:à LWｷà SWà ｷﾐデヴﾗS┌N?ﾗà <ゲàNﾗヴﾏ;ゲà SﾗàDｷヴWｷデﾗà Bヴ;ゲｷﾉWｷヴﾗくà
VｷｪZﾐIｷ;àWàWaｷI=Iｷ;àS;àﾉWｷくàCﾗﾐaﾉｷデﾗゲàSWàﾉWｷゲàﾐﾗàデWﾏヮﾗàWàﾐﾗàWゲヮ;NﾗくàHWヴﾏWﾐZ┌デｷI;àWà;ヮﾉｷI;N?ﾗàS;àﾉWｷくàPWゲゲﾗ;à
N;デ┌ヴ;ﾉくà C;ヮ;IｷS;SWà SWà a;デﾗà Wà SWà SｷヴWｷデﾗくà PWゲゲﾗ;ゲà ;Hゲﾗﾉ┌デ;à Wà ヴWﾉ;デｷ┗;ﾏWﾐデWà ｷﾐI;ヮ;┣Wゲくà PWゲゲﾗ;ゲà ﾃ┌ヴｹSｷI;ゲくà
EゲヮYIｷWゲくà PWゲゲﾗ;ゲà ﾃ┌ヴｹSｷI;ゲà SWà SｷヴWデﾗà ヮ┎HﾉｷIﾗà Wà ヮヴｷ┗;Sﾗくà áゲゲﾗIｷ;NﾛWゲがà ゲﾗIｷWS;SWゲà Iｷ┗ｷゲà Wà WﾏヮヴWゲ;ヴｷ;ｷゲくà
F┌ﾐS;NﾛWゲà ヮ┎HﾉｷI;ゲà Wà ヮヴｷ┗;S;ゲくà CﾗﾗヮWヴ;デｷ┗;ゲくà Oヴｪ;ﾐｷ┣;N?ﾗà ゲﾗIｷ;ﾉà Wà ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;N?ﾗà S;à ゲﾗIｷWS;SWà Iｷ┗ｷﾉà SWà
ｷﾐデWヴWゲゲWà ヮ┎HﾉｷIﾗくà DWゲIﾗﾐゲｷSWヴ;N?ﾗà S;à ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷS;SWà ﾃ┌ヴｹSｷI;à ﾐﾗà SｷヴWｷデﾗà Iｷ┗ｷﾉがà ﾐﾗà SｷヴWｷデﾗà デヴｷH┌デ=ヴｷﾗà Wà ﾐﾗà
SｷヴWｷデﾗà Sﾗà Iﾗﾐゲ┌ﾏｷSﾗヴくà RWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;SWà Sﾗゲà ゲﾙIｷﾗゲがà SｷヴWデﾗヴWゲà Wà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;SﾗヴWゲくà F;デﾗà ﾃ┌ヴｹSｷIﾗくà NWｪﾙIｷﾗà
ﾃ┌ヴｹSｷIﾗがà;デﾗàﾉｹIｷデﾗàWà;デﾗàﾃ┌ヴｹSｷIﾗàｷﾉｹIｷデﾗくàCﾗﾐSｷNﾛWゲがàデWヴﾏﾗàSWàWﾐI;ヴｪﾗくàDWaWｷデﾗゲàSﾗゲàﾐWｪﾙIｷﾗゲàﾃ┌ヴｹSｷIﾗゲくàFﾗヴﾏ;à
Wàヮヴﾗ┗;àSﾗゲàﾐWｪﾙIｷﾗゲàﾃ┌ヴｹSｷIﾗゲくàRWヮヴWゲWﾐデ;N?ﾗくàPヴWゲIヴｷN?ﾗàWàSWI;SZﾐIｷ;くàPヴ;┣ﾗゲàヮヴWゲIヴｷIｷﾗﾐ;ｷゲàWàSWI;SZﾐIｷ;ゲà
Iﾗﾐデヴ;à;ゲàヮWゲゲﾗ;ゲàﾃ┌ヴｹSｷI;ゲàSWàSｷヴWｷデﾗàヮ┎HﾉｷIﾗくàBWﾐゲぎàIﾗﾐIWｷデﾗがàIﾉ;ゲゲｷaｷI;N?ﾗがàWゲヮYIｷWゲくàBWﾐゲàｷﾏ;デWヴｷ;ｷゲくàBWﾐゲà
ヮ┎HﾉｷIﾗゲくà OHヴｷｪ;NﾛWゲぎà IﾗﾐIWｷデﾗがà Iﾉ;ゲゲｷaｷI;N?ﾗがà ﾏﾗS;ﾉｷS;SWゲくà EaWｷデﾗゲがà W┝デｷﾐN?ﾗà Wà ｷﾐ;SｷﾏヮﾉWﾏWﾐデﾗà S;ゲà
ﾗHヴｷｪ;NﾛWゲくàTヴ;ﾐゲﾏｷゲゲ?ﾗàS;ゲàﾗHヴｷｪ;NﾛWゲくàCﾗﾐデヴ;デﾗゲくàDｷゲヮﾗゲｷNﾛWゲàｪWヴ;ｷゲくàCﾗﾐデヴ;デﾗゲàヮヴWﾉｷﾏｷﾐ;ヴWゲくàFﾗヴﾏ;N?ﾗàWà
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W┝デｷﾐN?ﾗàSﾗゲàIﾗﾐデヴ;デﾗゲくàMﾗS;ﾉｷS;SWゲàSWàIﾗﾐデヴ;デﾗゲくàOàM┌ﾐｷIｹヮｷﾗàIﾗﾏﾗàヮ;ヴデWàﾐ;ゲàﾏﾗS;ﾉｷS;SWゲàIﾗﾐデヴ;デ┌;ｷゲàSﾗà
SｷヴWｷデﾗàヮヴｷ┗;SﾗくàRWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;SWàIｷ┗ｷﾉくàRWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;SWàﾗHﾃWデｷ┗;àWàゲ┌HﾃWデｷ┗;くàIﾐSWﾐｷ┣;N?ﾗくàD;ﾐﾗàﾏ;デWヴｷ;ﾉàWà
S;ﾐﾗàﾏﾗヴ;ﾉくàDｷヴWｷデﾗゲàヴW;ｷゲàゲﾗHヴWàIﾗｷゲ;à;ﾉｴWｷ;ぎà┌ゲﾗがà┌ゲ┌aヴ┌デﾗがàｴ;Hｷデ;N?ﾗがàゲWヴ┗ｷS?ﾗくàDｷヴWｷデﾗゲàヴW;ｷゲàSWàｪ;ヴ;ﾐデｷ;ゲぎà
ヮWﾐｴﾗヴがàｴｷヮﾗデWI;àWà;ﾐデｷIヴWゲWくàEﾐヴｷケ┌WIｷﾏWﾐデﾗàゲWﾏàI;┌ゲ;くàáH┌ゲﾗàSWàSｷヴWｷデﾗくàáﾉｷWﾐ;N?ﾗàaｷS┌Iｷ=ヴｷ;àWﾏàｪ;ヴ;ﾐデｷ;くà
Direito Penal:à CヴｷﾏWà Wà ｷﾏヮ┌デ;HｷﾉｷS;SWà ヮWﾐ;ﾉくà CヴｷﾏWゲà Wﾏà WゲヮYIｷWぎà IヴｷﾏWゲà Iﾗﾐデヴ;à ;à áSﾏｷﾐｷゲデヴ;N?ﾗà P┎HﾉｷI;がà
IヴｷﾏWゲà Iﾗﾐデヴ;à ;à aYà ヮ┎HﾉｷI;がà IヴｷﾏWゲà Iﾗﾐデヴ;à ﾗà ヮ;デヴｷﾏﾚﾐｷﾗがà IヴｷﾏWゲà Iﾗﾐデヴ;à ;ゲà aｷﾐ;ﾐN;ゲà ヮ┎HﾉｷI;ゲがà IヴｷﾏWゲà SWà
ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;SWàSﾗゲà┗WヴW;SﾗヴWゲàWàSﾗàヮヴWaWｷデﾗく 
 
ECONOMIA:  

IﾐデヴﾗS┌N?ﾗà ｪWヴ;ﾉà ;ﾗゲà ヮヴﾗHﾉWﾏ;ゲà WIﾗﾐﾚﾏｷIﾗゲぎà WゲI;ゲゲW┣à Wà WゲIﾗﾉｴ;くà C┌ゲデﾗà SWà ﾗヮﾗヴデ┌ﾐｷS;SWくà C┌ヴ┗;à SWà
ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷS;SWゲàSWàヮヴﾗS┌N?ﾗくàF;デﾗヴWゲàSWàヮヴﾗS┌N?ﾗくàPヴﾗS┌デｷ┗ｷS;SWàWàヴWﾏ┌ﾐWヴ;N?ﾗàSﾗゲà a;デﾗヴWゲàSWàヮヴﾗS┌N?ﾗくà
Lｷ┗ヴWàﾏWヴI;SﾗくàP;ヮWﾉàSﾗàｪﾗ┗WヴﾐﾗàWﾏà┌ﾏ;àWIﾗﾐﾗﾏｷ;àWﾏàSWゲWﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾏWﾐデﾗくàMｷIヴﾗWIﾗﾐﾗﾏｷ;ぎàﾉWｷàS;àﾗaWヴデ;àWà
S;à SWﾏ;ﾐS;くà C┌ヴ┗;ゲà SWà SWﾏ;ﾐS;à Wà SWà ﾗaWヴデ;くà NﾗNﾛWゲà SWà TWﾗヴｷ;à Sﾗà Cﾗﾐゲ┌ﾏｷSﾗヴくà Eﾉ;ゲデｷIｷS;SW-ヮヴWNﾗà Wà
Wﾉ;ゲデｷIｷS;SW-ヴWﾐS;くà F;デﾗヴWゲà ケ┌Wà ;aWデ;ﾏà ;à Wﾉ;ゲデｷIｷS;SW-ヮヴWNﾗà Wà Wﾉ;ゲデｷIｷS;SW-ヴWﾐS;くà NﾗNﾛWゲà SWà デWﾗヴｷ;à S;à
ヮヴﾗS┌N?ﾗくàF┌ﾐN?ﾗàSWàヮヴﾗS┌N?ﾗくàCﾗﾐIWｷデﾗゲàH=ゲｷIﾗゲàSWàI┌ゲデﾗゲàSWàヮヴﾗS┌N?ﾗくàPヴWNﾗàWàヮヴﾗS┌デﾗàWﾏàIﾗﾐIﾗヴヴZﾐIｷ;à
ヮWヴaWｷデ;がà ﾏﾗﾐﾗヮﾙﾉｷﾗà Wà ﾗﾉｷｪﾗヮﾙﾉｷﾗくà EaｷIｷZﾐIｷ;à WIﾗﾐﾚﾏｷI;くà F;ﾉｴ;ゲà SWà ﾏWヴI;Sﾗぎà HWﾐゲà ヮ┎HﾉｷIﾗゲà Wà
W┝デWヴﾐ;ﾉｷS;SWゲく M;IヴﾗWIﾗﾐﾗﾏｷ;ぎà Iﾗﾐデ;ゲà ﾐ;Iｷﾗﾐ;ｷゲくà CﾗﾐIWｷデﾗゲà SWà ヮヴﾗS┌デﾗà Wà SWà ヴWﾐS;くà áｪヴWｪ;Sﾗゲà
ﾏ;IヴﾗWIﾗﾐﾚﾏｷIﾗゲくàMﾗSWﾉﾗàﾆW┞ﾐWゲｷ;ﾐﾗぎàヴWﾐS;àWàヮヴﾗS┌デﾗàSW Wケ┌ｷﾉｹHヴｷﾗくàCﾗﾐゲ┌ﾏﾗがàヮﾗ┌ヮ;ﾐN;àWàｷﾐ┗WゲデｷﾏWﾐデﾗくà
M┌ﾉデｷヮﾉｷI;Sﾗヴà ﾆW┞ﾐWゲｷ;ﾐﾗくà “Wデﾗヴà SWà ｪﾗ┗Wヴﾐﾗà Wà ヮﾗﾉｹデｷI;à aｷゲI;ﾉくà DYaｷIｷデゲがà Sｹ┗ｷS;à ヮ┎HﾉｷI;à Wà ヮﾗﾉｹデｷI;ゲà SWà
Wゲデ;Hｷﾉｷ┣;N?ﾗくàMﾗWS;à Wà IヴYSｷデﾗぎà IﾗﾐIWｷデﾗゲà Wà a┌ﾐNﾛWゲà S;àﾏﾗWS;くà B;ゲWàﾏﾗﾐWデ=ヴｷ;à WàﾏWｷﾗゲà SWà ヮ;ｪ;ﾏWﾐデﾗくà
M┌ﾉデｷヮﾉｷI;Sﾗヴà ﾏﾗﾐWデ=ヴｷﾗくà B;ﾐIﾗà CWﾐデヴ;ﾉà Wà ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデﾗゲà SWà IﾗﾐデヴﾗﾉWà ﾏﾗﾐWデ=ヴｷﾗà Wà ゲｷゲデWﾏ;à aｷﾐ;ﾐIWｷヴﾗà
ﾐ;Iｷﾗﾐ;ﾉくàCﾗﾏYヴIｷﾗàW┝デWヴｷﾗヴくàB;ﾉ;ﾐNﾗàSWàヮ;ｪ;ﾏWﾐデﾗゲぎàIﾗﾐIWｷデﾗàWàWゲデヴ┌デ┌ヴ;àS;ゲàヮヴｷﾐIｷヮ;ｷゲàIﾗﾐデ;ゲきàWケ┌ｷﾉｹHヴｷﾗàWà
SWゲWケ┌ｷﾉｹHヴｷﾗàSﾗàH;ﾉ;ﾐNﾗàSWàヮ;ｪ;ﾏWﾐデﾗゲくàT;┝;ゲàSWàI>ﾏHｷﾗぎàﾐﾗﾏｷﾐ;ﾉがà ヴW;ﾉàWàWaWデｷ┗;くàP;ヴｷS;SWàSﾗàヮﾗSWヴàSWà
Iﾗﾏヮヴ;くà “ｷゲデWﾏ;ゲà SWà デ;┝;ゲà SWà I>ﾏHｷﾗà aｷ┝;ゲà Wà aﾉW┝ｹ┗Wｷゲà Wà ｪﾉﾗH;ﾉｷ┣;N?ﾗà ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉｷ┣;S;ぎà ヮヴｷﾐIｷヮ;ｷゲà HﾉﾗIﾗゲà
WIﾗﾐﾚﾏｷIﾗゲà ﾏ┌ﾐSｷ;ｷゲくà NﾗNﾛWゲà SWà EIﾗﾐﾗﾏｷ;à Sﾗà ゲWデﾗヴà ヮ┎HﾉｷIﾗくà F┌ﾐNﾛWゲà Sﾗà ｪﾗ┗Wヴﾐﾗくà C┌ヴ┗;à SWà L;aaWヴくà
CﾗﾐIWｷデﾗゲàSｷaWヴWﾐデWゲàSWàSYaｷIｷデっゲ┌ヮWヴ=┗ｷデくàáà;┗;ﾉｷ;N?ﾗàSﾗàｪ;ゲデﾗàヮ┎HﾉｷIﾗぎàﾐﾗNﾛWゲàS;à;ﾐ=ﾉｷゲWàI┌ゲデﾗ-HWﾐWaｹIｷﾗがà
ﾃ┌ゲデｷaｷI;デｷ┗;ゲàWàﾉｷﾏｷデ;NﾛWゲくàOàIﾗﾐIWｷデﾗàSWàW┝デWヴﾐ;ﾉｷS;SWゲくàOàIﾗﾐIWｷデﾗàSWàI┌ゲデﾗàSWàﾗヮﾗヴデ┌ﾐｷS;SWàSﾗゲàa;デﾗヴWゲàWà
;à ｷSWｷ;à SWà ヮヴWNﾗ-ゲﾗﾏHヴ;くà DｷゲデｷﾐN?ﾗà WﾐデヴWà ;ゲà ;┗;ﾉｷ;NﾛWゲà ゲﾗIｷ;ﾉà Wà ヮヴｷ┗;S;à SWà ヮヴﾗﾃWデﾗゲくà IﾐSｷI;SﾗヴWゲà ヮ;ヴ;à ;à
ゲWﾉWN?ﾗàSWàヮヴﾗﾃWデﾗゲぎàﾏYデﾗSﾗゲàSWàヮ;┞H;Iﾆがà┗;ﾉﾗヴàヮヴWゲWﾐデWがàデ;┝;àｷﾐデWヴﾐ;àSWàヴWデﾗヴﾐﾗがàヴWﾉ;N?ﾗàI┌ゲデﾗ-HWﾐWaｹIｷﾗàWà
;ﾐ=ﾉｷゲWà incremental. Estatística econômica: noções de probabilidade; distribuição de frequência; variáveis 

aleatórias discretas e contínuas; principais distribuições de probabilidade; estimação e testes de hipóteses; 

números-índices; estudos de séries econômicas; medidas de concentração e dispersão e suas propriedades. 


ENGENHARIA CIVIL: 

Legislação Aplicada às Edificações:àCódigo de Obras do Município de São Paulo に Lei Municipal nº 11.228, 

de 25/06/92, e Decreto Municipal nº 32.329, de 23/09/92:à OHﾃWデｷ┗ﾗゲくà DｷヴWｷデﾗゲà Wà ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;SWゲくà
DﾗI┌ﾏWﾐデﾗゲàヮ;ヴ;àIﾗﾐデヴﾗﾉWàS;à;デｷ┗ｷS;SWàSWàﾗHヴ;ゲàWàWSｷaｷI;NﾛWゲくàPヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗゲà;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗゲくàPヴWヮ;ヴ;N?ﾗà
Wà W┝WI┌N?ﾗà SWà ﾗHヴ;ゲくà PヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗゲà aｷゲI;ｷゲくà ESｷaｷI;NﾛWゲà W┝ｷゲデWﾐデWゲくà Uゲﾗà S;ゲà WSｷaｷI;NﾛWゲくà CﾗﾏヮﾗﾐWﾐデWゲぎà
M;デWヴｷ;ｷゲがà WﾉWﾏWﾐデﾗゲà Iﾗﾐゲデヴ┌デｷ┗ﾗゲà Wà Wケ┌ｷヮ;ﾏWﾐデﾗゲくà Iﾏヮﾉ;ﾐデ;N?ﾗがà ;Wヴ;N?ﾗà Wà ｷﾐゲﾗﾉ;N?ﾗà S;ゲà WSｷaｷI;NﾛWゲくà
Cﾗﾏヮ;ヴデｷﾏWﾐデﾗゲくàCｷヴI┌ﾉ;N?ﾗàWàゲWｪ┌ヴ;ﾐN;くàEゲデ;Iｷﾗﾐ;ﾏWﾐデﾗくàIﾐゲデ;ﾉ;NﾛWゲàゲ;ﾐｷデ=ヴｷ;ゲくàCﾗﾐSｷNﾛWゲàSWàｷﾐゲデ;ﾉ;N?ﾗàWà
;ヴﾏ;┣Wﾐ;ｪWﾏà SWà ヮヴﾗS┌デﾗゲà ケ┌ｹﾏｷIﾗゲがà ｷﾐaﾉ;ﾏ=┗Wｷゲà Wà W┝ヮﾉﾗゲｷ┗ﾗゲくà E┝ｷｪZﾐIｷ;ゲà WゲヮWIｹaｷI;ゲà IﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴWゲくà
Legislação Aplicada ao Uso e Ocupação do Solo:àLei Federal nº 6.766/79àふP;ヴIWﾉ;ﾏWﾐデﾗàSﾗàゲﾗﾉﾗà┌ヴH;ﾐﾗぶがàLei 

Municipal nº 13.885/04à にà CﾗﾐIWｷデ┌;N?ﾗがà aｷﾐ;ﾉｷS;SWがà ;Hヴ;ﾐｪZﾐIｷ;à Wà ﾗHﾃWデｷ┗ﾗゲà ｪWヴ;ｷゲà Sﾗà Pﾉ;ﾐﾗà DｷヴWデﾗヴà
Eゲデヴ;デYｪｷIﾗくà Legislação Ambiental:à Resolução CONAMA nº 237/1997:à ﾉｷIWﾐIｷ;ﾏWﾐデﾗà ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉà ふﾉｷIWﾐN;à
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ヮヴY┗ｷ;がà ﾉｷIWﾐN;àSWà ｷﾐゲデ;ﾉ;N?ﾗがà ﾉｷIWﾐN;àSWàﾗヮWヴ;N?ﾗぶくàResolução CONAMA nº 001/1986:à Wゲデ┌SﾗàSWà ｷﾏヮ;Iデﾗà
;ﾏHｷWﾐデ;ﾉàWàヴWﾉ;デﾙヴｷﾗàSWàｷﾏヮ;Iデﾗà;ﾏHｷWﾐデ;ﾉくàExercício Profissional do Engenheiro:àLei Federal nº 5.194, de 

24/12/1966;à RWゲﾗﾉ┌NﾛWゲà CREáっCONFEáぎà Resolução nº 218/73à ふ;デｷ┗ｷS;SWゲà Sﾗà WﾐｪWﾐｴWｷヴﾗぶがà Resolução nº 

361/91à ふIﾗﾐIWｷデ┌;N?ﾗàSWàPヴﾗﾃWデﾗàB=ゲｷIﾗぶがàResolução nº 1002/02à ふIﾙSｷｪﾗàSWàYデｷI;ぶがàResolução nº 1024/09à
ふﾉｷ┗ヴﾗà SWà ﾗヴSWﾏぶがàResolução nº 1025/09à ふ;ﾐﾗデ;N?ﾗà SWà ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;SWà デYIﾐｷI;à Wà ;IWヴ┗ﾗà デYIﾐｷIﾗぶくàObras 

Viárias:àEstudos geotécnicos:à;ﾐ=ﾉｷゲWàSWàヴWﾉ;デﾙヴｷﾗàSWàゲﾗﾐS;ｪWﾐゲくàEゲヮWIｷaｷI;NﾛWゲàSWàIﾗﾐゲデヴ┌N?ﾗがàﾗヮWヴ;N?ﾗàWà
ﾏ;ﾐ┌デWﾐN?ﾗくà Projeto de obras viárias:à デWヴヴ;ヮﾉ;ﾐ;ｪWﾏがà ヮ;┗ｷﾏWﾐデ;N?ﾗがà SヴWﾐ;ｪWﾏがà ﾏWｷﾗà ;ﾏHｷWﾐデWがà
ゲｷﾐ;ﾉｷ┣;N?ﾗàWàﾗHヴ;ゲàIﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴWゲきàデｷヮﾗゲàSWà┗ｷ;ゲàヮ┎HﾉｷI;ゲàSWàヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;SWàSﾗàﾏ┌ﾐｷIｹヮｷﾗがàIﾉ;ゲゲｷaｷI;S;ゲà
ヮWﾉ;àI;ヮ;IｷS;SWàWàデｷヮﾗàSWàﾗヴSWﾐ;N?ﾗàSﾗàaﾉ┌┝ﾗà┗ｷ=ヴｷﾗきàWゲデ┌SﾗゲàSWà┗ｷ;HｷﾉｷS;SWきàヮヴﾗﾃWデﾗàｪWﾗﾏYデヴｷIﾗきàWﾉWﾏWﾐデﾗゲà
ヮ;ヴ;à ﾗà SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ;ﾏWﾐデﾗà S;à ゲWN?ﾗà デヴ;ﾐゲ┗Wヴゲ;ﾉきà デｷヮﾗゲà ﾏ;ｷゲà ┌ゲ┌;ｷゲà SWà ヮ;┗ｷﾏWﾐデ;N?ﾗà SWà ┗ｷ;ゲà ヮ┎HﾉｷI;ゲきà
ヮ;┗ｷﾏWﾐデﾗゲà ;ゲa=ﾉデｷIﾗゲà SWà ┗ｷ;ゲà ヮ┎HﾉｷI;ゲきà ヮ;┗ｷﾏWﾐデﾗゲà SWà IﾗﾐIヴWデﾗà Wﾏà ┗ｷ;ゲà ヮ┎HﾉｷI;ゲきà デｷヮﾗゲàﾏ;ｷゲà ┌ゲ┌;ｷゲà ヮ;ヴ;à
ヴWaﾗヴNﾗà SWà a┌ﾐS;N?ﾗがà ゲ┌H-H;ゲWがà H;ゲWà Wà I;ヮ;à SWà ヴﾗﾉ;ﾏWﾐデﾗきà WﾉWﾏWﾐデﾗゲà S;à SヴWﾐ;ｪWﾏà ゲ┌ヮWヴaｷIｷ;ﾉà ふゲ;ヴﾃWデ;ゲがà
┗;ﾉWデ;ゲがàゲ;ｹS;ゲàS╉=ｪ┌;がàSWゲIｷS;ゲàS╉=ｪ┌;がàSｷゲゲｷヮ;SﾗヴWゲàSWàWﾐWヴｪｷ;がàSｷゲヮﾗゲｷデｷ┗ﾗゲàSWàヮヴﾗデWN?ﾗàIﾗﾐデヴ;à;àWヴﾗゲ?ﾗぶきà
WﾉWﾏWﾐデﾗゲàS;àSヴWﾐ;ｪWﾏàヮヴﾗa┌ﾐS;àふSヴWﾐﾗゲàヮヴﾗa┌ﾐSﾗゲがàSヴWﾐﾗゲàゲ┌H-ｴﾗヴｷ┣ﾗﾐデ;ｷゲがàI;ﾏ;S;àSヴWﾐ;ﾐデWがàゲ;ｹS;ゲàSWà
SヴWﾐﾗぶくà Projetos de obras de arte corrente:à H┌Wｷヴﾗゲà デ┌H┌ﾉ;ヴWゲà Wà IWﾉ┌ﾉ;ヴWゲくà Projetos de obras de arte 

especial:à デｷヮﾗゲà S;ゲà Wゲデヴ┌デ┌ヴ;ゲà ﾏ;ｷゲà IﾗヴヴWﾐデWゲà ﾐ;ゲà ﾗHヴ;ゲà ┗ｷ=ヴｷ;ゲà Wà aｷﾐ;ﾉｷS;SWゲきà ヮヴﾗﾃWデﾗゲà Wà I;ヴ;IデWヴｹゲデｷI;ゲà
ヮヴｷﾐIｷヮ;ｷゲぎà ヮﾗﾐデWゲがà ヮﾗﾐデｷﾉｴﾛWゲがà ┗ｷ;S┌デﾗゲがà ﾏ┌ヴﾗゲà SWà ;ヴヴｷﾏﾗくà Especificações de materiais:à I;ヴ;IデWヴｹゲデｷI;ゲà
aｹゲｷI;ゲくàPrincipais ensaios técnicos:à SWà ゲﾗﾉﾗがà SWàﾏ;デWヴｷ;ｷゲà HWデ┌ﾏｷﾐﾗゲﾗゲà Wà SWà ;ｪヴWｪ;Sﾗゲくà Especificações de 

serviços:àデWヴヴ;ヮﾉ;ﾐ;ｪWﾏàふIﾗヴデWがà;デWヴヴﾗゲがàHﾗデ;-aﾗヴ;àWデIくぶきàヮ;┗ｷﾏWﾐデ;N?ﾗàふヴWaﾗヴNﾗàSﾗàゲ┌HﾉWｷデﾗがàゲ┌H-H;ゲWがàH;ゲWàWà
ヴW┗WゲデｷﾏWﾐデﾗà ;ゲa=ﾉデｷIﾗぶきà SヴWﾐ;ｪWﾏà Wà ﾗHヴ;ゲà SWà ;ヴデWきà ヮヴｷﾐIｷヮ;ｷゲà Wケ┌ｷヮ;ﾏWﾐデﾗゲà ┌デｷﾉｷ┣;Sﾗゲくà Análise 

orçamentária:àﾗヴN;ﾏWﾐデﾗàゲｷﾐデYデｷIﾗàWà;ﾐ;ﾉｹデｷIﾗがàIﾗﾏヮﾗゲｷN?ﾗàSWàI┌ゲデﾗゲà┌ﾐｷデ=ヴｷﾗゲがàケ┌;ﾐデｷaｷI;N?ﾗàSWàﾏ;デWヴｷ;ｷゲàWà
ゲWヴ┗ｷNﾗゲがàIヴﾗﾐﾗｪヴ;ﾏ;ゲàaｹゲｷIﾗàWàaｹゲｷIﾗ-aｷﾐ;ﾐIWｷヴﾗがàHWﾐWaｹIｷﾗゲàWàSWゲヮWゲ;ゲàｷﾐSｷヴWデ;ゲっBDIがàWﾐI;ヴｪﾗゲàゲﾗIｷ;ｷゲがàI┌ヴ┗;à
áBCà SWà ゲWヴ┗ｷNﾗゲà Wà SWà ｷﾐゲ┌ﾏﾗゲくà Acompanhamento de obras:à ;ヮヴﾗヮヴｷ;N?ﾗà SWà ゲWヴ┗ｷNﾗゲくà Construção:à
ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;N?ﾗà Sﾗà I;ﾐデWｷヴﾗà SWà ﾗHヴ;ゲきà W┝WI┌N?ﾗà SWà ゲWヴ┗ｷNﾗゲà SWà デWヴヴ;ヮﾉ;ﾐ;ｪWﾏがà ヮ;┗ｷﾏWﾐデ;N?ﾗがà SヴWﾐ;ｪWﾏà Wà
ゲｷﾐ;ﾉｷ┣;N?ﾗくàFiscalização:à;Iﾗﾏヮ;ﾐｴ;ﾏWﾐデﾗàS;à;ヮﾉｷI;N?ﾗàSWàヴWI┌ヴゲﾗàふﾏWSｷNﾛWゲàWàI=ﾉI┌ﾉﾗゲàSWàヴW;ﾃ┌ゲデ;ﾏWﾐデﾗぶがà
;ﾐ=ﾉｷゲWà Wà ｷﾐデWヴヮヴWデ;N?ﾗà SWà SﾗI┌ﾏWﾐデ;N?ﾗà デYIﾐｷI;à ふWSｷデ;ｷゲがà Iﾗﾐデヴ;デﾗゲがà ;Sｷデｷ┗ﾗゲà Iﾗﾐデヴ;デ┌;ｷゲがà WゲヮWIｷaｷI;NﾛWゲà
デYIﾐｷI;ゲがàIヴｷデYヴｷﾗゲàSWàﾏWSｷN?ﾗがàヮヴﾗﾃWデﾗゲがàSｷ=ヴｷﾗàSWàﾗHヴ;ゲがàﾉｷ┗ヴﾗàSWàﾗヴSWﾏがàヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗゲàヮ;ヴ;àヴWIWHｷﾏWﾐデﾗゲà
ヮヴﾗ┗ｷゲﾙヴｷﾗà Wà SWaｷﾐｷデｷ┗ﾗà SWà ﾗHヴ;ゲà Wà ゲWヴ┗ｷNﾗゲがà デYIﾐｷI;ゲà SWà ゲWｪ┌ヴ;ﾐN;ぶくà Controle de materiais: Wﾐゲ;ｷﾗゲà
デWIﾐﾗﾉﾙｪｷIﾗゲくàControle de execução: SWàﾗHヴ;ゲà Wà ゲWヴ┗ｷNﾗゲくàConservação e manutenção de vias:à デｷヮﾗゲàﾏ;ｷゲà
IﾗヴヴWﾐデWゲà Wà aｷﾐ;ﾉｷS;SWゲくà Principais impactos ambientais e medidas mitigadoras. Obras de Edificações: 

Projeto arquitetônico:à a;ゲWゲà SWà SWゲWﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾏWﾐデﾗくà Projetos complementares:à デﾗヮﾗｪヴ;aｷ;à ふﾉW┗;ﾐデ;ﾏWﾐデﾗゲà
デﾗヮﾗｪヴ=aｷIﾗゲぶがà a┌ﾐS;NﾛWゲà ふｷﾐIﾉ┌ゲｷ┗Wà ;ﾐ=ﾉｷゲWà SWà ゲﾗﾐS;ｪWﾐゲぶがà Wゲデヴ┌デ┌ヴ;ｷゲà ふIﾗﾐIヴWデﾗà ;ヴﾏ;Sﾗがà ヮヴﾗデWﾐSｷSﾗぶきà
Wゲデヴ┌デ┌ヴ;ゲàﾏWデ=ﾉｷI;ゲà にà ｷﾐIﾉ┌ゲｷ┗Wà ヮ;ヴ;à IﾗHWヴデ┌ヴ;ゲぶがà ｷﾐゲデ;ﾉ;NﾛWゲà ｴｷSヴ=┌ﾉｷI;ゲà Wà WﾉYデヴｷI;ゲがà ヮ;ｷゲ;ｪｷゲﾏﾗくàProjetos 

especiais:à ;ヴ-IﾗﾐSｷIｷﾗﾐ;Sﾗがà W┝;┌ゲデ?ﾗっ┗Wﾐデｷﾉ;N?ﾗがà ヮ;ｷゲ;ｪｷゲﾏﾗがà ヴWSWà SWà S;Sﾗゲà Wà デWﾉWaﾗﾐｷ;がà WﾉW┗;SﾗヴWゲくà
Especificações: SWàﾏ;デWヴｷ;ｷゲàWàゲWヴ┗ｷNﾗゲくàAnálise orçamentária:àﾗヴN;ﾏWﾐデﾗàゲｷﾐデYデｷIﾗàWà;ﾐ;ﾉｹデｷIﾗがàIﾗﾏヮﾗゲｷN?ﾗà
SWàI┌ゲデﾗゲà┌ﾐｷデ=ヴｷﾗゲがàケ┌;ﾐデｷaｷI;N?ﾗàSWàﾏ;デWヴｷ;ｷゲàWàゲWヴ┗ｷNﾗゲがàIヴﾗﾐﾗｪヴ;ﾏ;ゲàaｹゲｷIﾗàWàaｹゲｷIﾗ-aｷﾐ;ﾐIWｷヴﾗがàHWﾐWaｹIｷﾗゲà
WàSWゲヮWゲ;ゲà ｷﾐSｷヴWデ;ゲっBDIがàWﾐI;ヴｪﾗゲàゲﾗIｷ;ｷゲがàI┌ヴ┗;àáBCàSWàゲWヴ┗ｷNﾗゲàWàSWà ｷﾐゲ┌ﾏﾗゲくàConstrução:àW┝WI┌N?ﾗàSWà
a┌ﾐS;NﾛWゲがà ;ﾉ┗Wﾐ;ヴｷ;がà IﾗﾐIヴWデﾗがà Wゲデヴ┌デ┌ヴ;ゲà SWà IﾗﾐIヴWデﾗà ;ヴﾏ;Sﾗà Wà ヮヴﾗデWﾐSｷSﾗがà Wゲデヴ┌デ┌ヴ;ゲà ﾏWデ=ﾉｷI;ゲがà
ｷﾏヮWヴﾏW;Hｷﾉｷ┣;N?ﾗがàIﾗHWヴデ┌ヴ;がàWゲケ┌;Sヴｷ;ゲがàヮｷゲﾗゲがàヴW┗WゲデｷﾏWﾐデﾗがàヮｷﾐデ┌ヴ;ゲくàFiscalização:à;Iﾗﾏヮ;ﾐｴ;ﾏWﾐデﾗàS;à
W┝WI┌N?ﾗàaｹゲｷI;àS;ゲàﾗHヴ;ゲàWàSﾗゲàゲWヴ┗ｷNﾗゲがàﾏWSｷNﾛWゲがàI=ﾉI┌ﾉﾗゲàSWàヴW;ﾃ┌ゲデ;ﾏWﾐデﾗがà;ﾐ=ﾉｷゲWàWà ｷﾐデWヴヮヴWデ;N?ﾗàSWà
SﾗI┌ﾏWﾐデ;N?ﾗà デYIﾐｷI;à にà WSｷデ;ｷゲがà Iﾗﾐデヴ;デﾗゲがà ;Sｷデｷ┗ﾗゲà Iﾗﾐデヴ;デ┌;ｷゲがà WゲヮWIｷaｷI;NﾛWゲà デYIﾐｷI;ゲがà IヴｷデYヴｷﾗゲà SWà
ﾏWSｷN?ﾗがàヮヴﾗﾃWデﾗゲがàSｷ=ヴｷﾗàSWàﾗHヴ;ゲがàﾉｷ┗ヴﾗàSWàﾗヴSWﾏがàヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗゲàヮ;ヴ;àヴWIWHｷﾏWﾐデﾗゲàヮヴﾗ┗ｷゲﾙヴｷﾗàWàSWaｷﾐｷデｷ┗ﾗà
SWà ﾗHヴ;ゲà Wà ゲWヴ┗ｷNﾗゲがà デYIﾐｷI;ゲà SWà ゲWｪ┌ヴ;ﾐN;くà Controle de materiais:à Wﾐゲ;ｷﾗゲà デWIﾐﾗﾉﾙｪｷIﾗゲくà Controle de 

execução: SWà ﾗHヴ;ゲà Wà ゲWヴ┗ｷNﾗゲくà Conceitos básicos das normas:à áBNTà NBRà ヱヵヵΑヵà ふSWゲWﾏヮWﾐｴﾗà SWà
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WSｷaｷI;NﾛWゲぶà Wà NBRà Γヰヵヰà ふ;IWゲゲｷHｷﾉｷS;SWぶくà Obras Hídricas:à EゲヮWIｷaｷI;NﾛWゲà SWà Iﾗﾐゲデヴ┌N?ﾗがà ﾗヮWヴ;N?ﾗà Wà
ﾏ;ﾐ┌デWﾐN?ﾗがàWàprojetos de macrodrenagem e obras de defesa contra inundação:àﾏWSｷS;ゲàﾐ?ﾗàWゲデヴ┌デ┌ヴ;ｷゲがà
ﾏWSｷS;ゲà Wゲデヴ┌デ┌ヴ;ｷゲà W┝デWﾐゲｷ┗;ゲà Wà ｷﾐデWﾐゲｷ┗;ゲぎà ヴWaﾉﾗヴWゲデ;ﾏWﾐデﾗがà IﾗﾐデWﾐN?ﾗà SWà WﾐIﾗゲデ;ゲがà ヴWゲWヴ┗;デﾙヴｷﾗゲà SWà
SWデWﾐN?ﾗっヴWデWﾐN?ﾗがà デヴｷﾐIｴWｷヴ;ゲà SWà ｷﾐaｷﾉデヴ;N?ﾗがà ヴWゲWヴ┗;デﾙヴｷﾗゲà SWà ﾉﾗデWがà ﾃ;ヴSｷﾐゲà ゲ┌ゲヮWﾐゲﾗゲがà ヴWゲWヴ┗;デﾙヴｷﾗゲà Wà
I;ﾐ;ﾉｷ┣;N?ﾗà SWà I┌ヴゲﾗゲà Sげ=ｪ┌;がà Sｷケ┌Wゲà ﾏ;ヴｪｷﾐ;ｷゲà Wà ヮﾚﾉSWヴWゲくà EゲヮWIｷaｷI;NﾛWゲà SWà Iﾗﾐゲデヴ┌N?ﾗがà ﾗヮWヴ;N?ﾗà Wà
ﾏ;ﾐ┌デWﾐN?ﾗがàWàprojetos de drenagem Urbana: ゲ;ヴﾃWデ;ゲがàHﾗI;ゲàSWàﾉﾗHﾗがàヮﾗNﾗゲàSWà┗ｷゲｷデ;がàI;ｷ┝;ゲàSWàｷﾐゲヮWN?ﾗがà
TILがà TLがà ｪ;ﾉWヴｷ;ゲà SWà =ｪ┌;ゲà ヮﾉ┌┗ｷ;ｷゲくà C=ﾉI┌ﾉﾗゲà ｴｷSヴﾗﾉﾙｪｷIﾗゲà ヮ;ヴ;à Wゲデヴ┌デ┌ヴ;ゲà SWà SヴWﾐ;ｪWﾏぎà ヮヴWIｷヮｷデ;N?ﾗがà
WゲIﾗ;ﾏWﾐデﾗàゲ┌ヮWヴaｷIｷ;ﾉがà ｷﾐaｷﾉデヴ;N?ﾗàWà=ｪ┌;ゲàゲ┌HデWヴヴ>ﾐW;ゲがàﾏYデﾗSﾗàSWàHﾗデﾗﾐがàﾏYデﾗSﾗàSﾗàSﾗｷﾉ CﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ 
SWヴ┗ｷIWがàﾏYデﾗSﾗàヴ;Iｷﾗﾐ;ﾉがàｴｷSヴﾗｪヴ;ﾏ;à┌ﾐｷデ=ヴｷﾗがàﾏYデﾗSﾗゲàWゲデ;デｹゲデｷIﾗゲàヮ;ヴ;àSWデWヴﾏｷﾐ;N?ﾗàS;àIｴWｷ;àSWàヮヴﾗﾃWデﾗがà
ﾏYデﾗSﾗà S;à ヮヴWIｷヮｷデ;N?ﾗà ﾏ=┝ｷﾏ;à ヮヴﾗ┗=┗Wﾉくà Análise orçamentária:à ﾗヴN;ﾏWﾐデﾗà ゲｷﾐデYデｷIﾗà Wà ;ﾐ;ﾉｹデｷIﾗがà
IﾗﾏヮﾗゲｷN?ﾗà SWà I┌ゲデﾗゲà ┌ﾐｷデ=ヴｷﾗゲがà ケ┌;ﾐデｷaｷI;N?ﾗà SWà ﾏ;デWヴｷ;ｷゲà Wà ゲWヴ┗ｷNﾗゲがà Iヴﾗﾐﾗｪヴ;ﾏ;ゲà aｹゲｷIﾗà Wà aｹゲｷIﾗ-

aｷﾐ;ﾐIWｷヴﾗがà HWﾐWaｹIｷﾗゲà Wà SWゲヮWゲ;ゲà ｷﾐSｷヴWデ;ゲっBDIがà WﾐI;ヴｪﾗゲà ゲﾗIｷ;ｷゲがà I┌ヴ┗;à áBCà SWà ゲWヴ┗ｷNﾗゲà Wà SWà ｷﾐゲ┌ﾏﾗゲくà
Construção:à W┝WI┌N?ﾗà さｷﾐ ﾉﾗIﾗざà ﾗ┌à ヮヴY-a;HヴｷI;S;くà Fiscalização:à ;Iﾗﾏヮ;ﾐｴ;ﾏWﾐデﾗà S;à W┝WI┌N?ﾗà aｹゲｷI;à S;ゲà
ﾗHヴ;ゲàWàゲWヴ┗ｷNﾗゲがàﾏWSｷNﾛWゲがàI=ﾉI┌ﾉﾗゲàSWàヴW;ﾃ┌ゲデ;ﾏWﾐデﾗがà;ﾐ=ﾉｷゲWàWàｷﾐデWヴヮヴWデ;N?ﾗàSWàSﾗI┌ﾏWﾐデ;N?ﾗàデYIﾐｷI;àにà
WSｷデ;ｷゲがà Iﾗﾐデヴ;デﾗゲがà ;Sｷデｷ┗ﾗゲà Iﾗﾐデヴ;デ┌;ｷゲがà WゲヮWIｷaｷI;NﾛWゲà デYIﾐｷI;ゲがà IヴｷデYヴｷﾗゲà SWà ﾏWSｷN?ﾗがà ヮヴﾗﾃWデﾗゲがà Sｷ=ヴｷﾗà SWà
ﾗHヴ;ゲがà ﾉｷ┗ヴﾗà SWà ﾗヴSWﾏがà ヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗゲà ヮ;ヴ;à ヴWIWHｷﾏWﾐデﾗゲà ヮヴﾗ┗ｷゲﾙヴｷﾗà Wà SWaｷﾐｷデｷ┗ﾗà SWà ﾗHヴ;ゲà Wà ゲWヴ┗ｷNﾗゲがà
デYIﾐｷI;ゲà SWà ゲWｪ┌ヴ;ﾐN;くà Controle de materiais: Wﾐゲ;ｷﾗゲà デWIﾐﾗﾉﾙｪｷIﾗゲくà Controle de execução: SWà ﾗHヴ;ゲà Wà
ゲWヴ┗ｷNﾗゲくàServiços:àLimpeza pública:àIﾉ;ゲゲｷaｷI;N?ﾗàWàデｷヮﾗゲàSWàヴWゲｹS┌ﾗゲがà;IﾗﾐSｷIｷﾗﾐ;ﾏWﾐデﾗがàIﾗﾉWデ;がàデヴ;ﾐゲヮﾗヴデWがà
デヴ;ﾐゲHﾗヴS;ﾏWﾐデﾗがà ┗;ヴヴｷN?ﾗがà I;ヮｷﾐ;がà IﾗヴデWà SWà =ヴ┗ﾗヴWゲがà IﾗﾐデヴﾗﾉWà SWà ┗WデﾗヴWゲがà ﾉ;┗;ｪWﾏà SWà ┗ｷ;ゲがà ヴWS┌N?ﾗà ﾐ;à
ﾗヴｷｪWﾏがà ヴWIｷIﾉ;ｪWﾏがà ヴW┎ゲﾗà Wà ﾗ┌デヴ;ゲà aﾗヴﾏ;ゲà SWà SWゲデｷﾐ;N?ﾗà Sﾗゲà ヴWゲｹS┌ﾗゲà ゲﾙﾉｷSﾗゲà ふ;デWヴヴﾗがà Iﾗﾏヮﾗゲデ;ｪWﾏがà
ｷﾐIｷﾐWヴ;N?ﾗがà WデIぶくà Iluminação pública: デｷヮﾗゲくà Engenharia de Avaliações:à ﾐﾗNﾛWゲà H=ゲｷI;ゲà SWà ;┗;ﾉｷ;N?ﾗà SWà
ｪﾉWH;ゲがàIﾗﾐゲデヴ┌NﾛWゲà┌ヴH;ﾐ;ゲがà;ﾉ┌ｪ┌YｷゲくàMWデﾗSﾗﾉﾗｪｷ;ゲàSWà;┗;ﾉｷ;N?ﾗàSWàｷﾏﾙ┗Wｷゲく 
 
 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 
Comunicação de Dados e Redes de Computadores: EﾐSWヴWN;ﾏWﾐデﾗàWàヮヴﾗデﾗIﾗﾉﾗゲàS;àa;ﾏｹﾉｷ;àTCPっIPきàデｷヮﾗゲàWà
ﾏWｷﾗゲà SWà デヴ;ﾐゲﾏｷゲゲ?ﾗがà I;HW;ﾏWﾐデﾗà Wゲデヴ┌デ┌ヴ;Sﾗがà ヮ;SヴﾛWゲà EデｴWヴﾐWデがà デﾗヮﾗﾉﾗｪｷ;ゲà SWà ヴWSWゲがà aｷHヴ;ゲà ﾙデｷI;ゲきà
ﾏﾗSWﾉﾗà SWà ヴWaWヴZﾐIｷ;à O“Iきà WﾉWﾏWﾐデﾗゲà SWà ｷﾐデWヴIﾗﾐW┝?ﾗぎà ｴ┌Hゲがà HヴｷSｪWゲがà ゲ┘ｷデIｴWゲがà ヴﾗデW;SﾗヴWゲがà ｪ;デW┘;┞ゲくà
Configuração e gerenciamento de serviços de rede Windows e Linux: DN“がàDHCPがà FTPがàNTPがà “MTPがàAIデｷ┗W 
DｷヴWIデﾗヴ┞が TWヴﾏｷﾐ;ﾉ SWヴ┗ｷIWゲがàゲWヴ┗ｷSﾗヴWゲàWEBàふII“ΑàWàTﾗﾏI;デぶがàゲWヴ┗ｷSﾗヴWゲàSWà;ヴケ┌ｷ┗ﾗゲàふNTF“àWàNF“ぶがàゲWヴ┗ｷNﾗàSWà
SｷヴWデﾙヴｷﾗà LDáPà Wà ゲWヴ┗ｷNﾗà SWà ｷﾏヮヴWゲゲ?ﾗà Wﾏà ヴWSWきà IﾗﾐIWｷデﾗゲà SWà ｪWヴWﾐIｷ;ﾏWﾐデﾗà SWà ヴWSWゲがà ヮヴﾗデﾗIﾗﾉﾗà “NMPがà
;ｪWﾐデWゲàWàｪWヴWﾐデWゲがàｪWヴWﾐIｷ;ﾏWﾐデﾗàSWàSｷゲヮﾗゲｷデｷ┗ﾗゲàSWàヴWSWがàゲWヴ┗ｷSﾗヴWゲàWà;ヮﾉｷI;NﾛWゲàWàケ┌;ﾉｷS;SWàSWàゲWヴ┗ｷNﾗà
ふQﾗ“ぶがà MIBきà ゲWヴ┗ｷNﾗゲà SWà Iﾗﾉ;Hﾗヴ;N?ﾗà MｷIヴﾗゲﾗaデà “ｴ;ヴWヮﾗｷﾐデà ヲヰヱヰっヲヰヱンきà ゲｷゲデWﾏ;ゲà ﾗヮWヴ;Iｷﾗﾐ;ｷゲà WｷﾐSﾗ┘ゲà
“Wヴ┗Wヴà ヲヰヰΒっヲヰヱヲきà “ｷゲデWﾏ;à GWヴWﾐIｷ;Sﾗヴà SWà B;ﾐIﾗゲà SWà D;Sﾗゲà ふ“GBDぶà MｷIヴﾗゲﾗaデà “QLà “Wヴ┗Wヴà ヲヰヰΒっヲヰヱヲくà
Voz/Vídeo sobre IP: Vﾗ┣à ゲﾗHヴWà IPà ふVOIPがà TWﾉWaﾗﾐｷ;à IPぶぎà IﾗﾐIWｷデﾗゲがà ;ヴケ┌ｷデWデ┌ヴ;ゲがàヮヴﾗデﾗIﾗﾉﾗゲà ふRTPがà RTPCがà “IPがà
Hくンヲンがà MGCPぶきà ┗ｷSWﾗIﾗﾐaWヴZﾐIｷ;à ふ“IPがà Hンヲンがà M┌ﾉデｷI;ゲデがà IGMPぶくà Redes sem fio (wireless): IﾗﾐIWｷデﾗゲà Wà
ヮヴﾗデﾗIﾗﾉﾗゲà ふΒヰヲくヱ┝がà EáPがà WEPがà WPáがà WPáヲぶく Segurança em redes de computadores: Dｷゲヮﾗゲｷデｷ┗ﾗゲà SWà
ゲWｪ┌ヴ;ﾐN;ぎàaｷヴW┘;ﾉﾉゲがàID“がàIP“がàヮヴﾗ┝ｷWゲがàNáTàWàVPNきàデｷヮﾗゲàSWà;デ;ケ┌WゲぎàゲヮﾗﾗaｷﾐｪがàaﾉﾗﾗSがàDﾗ“がàDDﾗ“àWàヮｴｷゲｴｷﾐｪきà
ﾏ;ﾉ┘;ヴWゲぎà ┗ｹヴ┌ゲà SWà Iﾗﾏヮ┌デ;Sﾗヴがà I;┗;ﾉﾗà SWà Tヴﾗｷ;がà ;S┘;ヴWがà ゲヮ┞┘;ヴWがà H;IﾆSﾗﾗヴゲがà ﾆW┞ﾉﾗｪｪWヴà Wà ┘ﾗヴﾏゲきà
Iヴｷヮデﾗｪヴ;aｷ;ぎàIﾗﾐIWｷデﾗゲàH=ゲｷIﾗゲàWà;ヮﾉｷI;NﾛWゲがàヮヴﾗデﾗIﾗﾉﾗゲàIヴｷヮデﾗｪヴ=aｷIﾗゲきàIヴｷヮデﾗｪヴ;aｷ;àゲｷﾏYデヴｷI;àWà;ゲゲｷﾏYデヴｷI;きà
ヮヴｷﾐIｷヮ;ｷゲà ;ﾉｪﾗヴｷデﾏﾗゲà Iヴｷヮデﾗｪヴ=aｷIﾗゲきà ;ゲゲｷﾐ;デ┌ヴ;à Wà IWヴデｷaｷI;N?ﾗà Sｷｪｷデ;ﾉくà Gestão e governança: GWゲデ?ﾗà SWà
ゲWｪ┌ヴ;ﾐN;àS;àｷﾐaﾗヴﾏ;N?ﾗぎàﾐﾗヴﾏ;ゲàNBRàI“OっIECàヲΑヰヰヱàWàヲΑヰヰヲきàｪWゲデ?ﾗàSWàヴｷゲIﾗゲàWàIﾗﾐデｷﾐ┌ｷS;SWàSWàﾐWｪﾙIｷﾗぎà
ﾐﾗヴﾏ;ゲà NBRà I“OっIECà ヱヵΓΓΓà Wà ヲΑヰヰヵきà ｪWヴWﾐIｷ;ﾏWﾐデﾗà SWà ヮヴﾗﾃWデﾗゲà にà PMBOKà ヵ┧à WSｷN?ﾗぎà ヮヴﾗﾃWデﾗゲà Wà
ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;N?ﾗきàWゲIヴｷデﾙヴｷﾗゲàSWàヮヴﾗﾃWデﾗゲぎàﾏﾗSWﾉﾗゲàWàI;ヴ;IデWヴｹゲデｷI;ゲきàヮヴﾗIWゲゲﾗゲがàｪヴ┌ヮﾗゲàSWàヮヴﾗIWゲゲﾗゲàWà=ヴW;ゲàSWà
IﾗﾐｴWIｷﾏWﾐデﾗきàｪWヴWﾐIｷ;ﾏWﾐデﾗàSWàゲWヴ┗ｷNﾗゲàにàITILà┗ンぎàIﾗﾐIWｷデﾗゲàH=ゲｷIﾗゲàWàﾗHﾃWデｷ┗ﾗゲきàヮヴﾗIWゲゲﾗゲàWàa┌ﾐNﾛWゲàSWà
Wゲデヴ;デYｪｷ;がà SWゲWﾐｴﾗがà デヴ;ﾐゲｷN?ﾗà Wà ﾗヮWヴ;N?ﾗà SWà ゲWヴ┗ｷNﾗゲきà ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐN;à SWà TIà にà COBITà ヵぎà IﾗﾐIWｷデﾗゲà H=ゲｷIﾗゲà Wà
ﾗHﾃWデｷ┗ﾗゲきàヴWケ┌ｷゲｷデﾗゲàS;àｷﾐaﾗヴﾏ;N?ﾗきàヴWI┌ヴゲﾗゲàSWàデWIﾐﾗﾉﾗｪｷ;àS;àｷﾐaﾗヴﾏ;N?ﾗきàSﾗﾏｹﾐｷﾗゲがàヮヴﾗIWゲゲﾗゲàWàﾗHﾃWデｷ┗ﾗゲà
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SWà IﾗﾐデヴﾗﾉWくà Virtualização: Vｷヴデ┌;ﾉｷ┣;N?ﾗà Wà Iﾉ┌ゲデWヴｷ┣;N?ﾗà SWà ゲWヴ┗ｷSﾗヴWゲくà B;ﾉ;ﾐIW;ﾏWﾐデﾗà SWà I;ヴｪ;きà
IﾗﾐデｷﾐｪZﾐIｷ;àWàIﾗﾐデｷﾐ┌ｷS;SWàSWàﾗヮWヴ;N?ﾗきàVMW;ヴWàVゲヮｴWヴWàヵく┝くàTecnologias e arquitetura de Datacenter: 
CﾗﾐIWｷデﾗゲà H=ゲｷIﾗゲがà ゲWヴ┗ｷNﾗゲà SWà ;ヴﾏ;┣Wﾐ;ﾏWﾐデﾗがà ヮ;SヴﾛWゲà SWà SｷゲIﾗà Wà SWà ｷﾐデWヴa;IWゲきà デWIﾐﾗﾉﾗｪｷ;à RáIDきà
デWIﾐﾗﾉﾗｪｷ;ゲàSWà;ヴﾏ;┣Wﾐ;ﾏWﾐデﾗàDá“がàNá“àWà“áNきàデWIﾐﾗﾉﾗｪｷ;ゲàSWàH;Iﾆ┌ヮàWàIﾗﾐIWｷデﾗゲàヴWﾉ;Iｷﾗﾐ;SﾗゲくàCiclo de 
vida do software: M;ヮW;ﾏWﾐデﾗàSWàヮヴﾗIWゲゲﾗゲàヮ;ヴ;àﾗàIｷIﾉﾗàSWà┗ｷS;àSﾗàゲﾗaデ┘;ヴWきàゲWﾉWN?ﾗàSWàIｷIﾉﾗàSWà┗ｷS;àSWà
SWゲWﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾏWﾐデﾗà Sﾗà ゲﾗaデ┘;ヴWきà ゲWﾉWN?ﾗàS;à Wケ┌ｷヮWà Sﾗà ヮヴﾗﾃWデﾗきà SWゲWﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾏWﾐデﾗà Sﾗà デWヴﾏﾗàSWà ;HWヴデ┌ヴ;à Sﾗà
ヮヴﾗﾃWデﾗàSWàゲﾗaデ┘;ヴWきàIヴｷ;N?ﾗàS;àWゲデヴ┌デ┌ヴ;à;ﾐ;ﾉｹデｷI;àSﾗàヮヴﾗﾃWデﾗきàWゲデｷﾏ;デｷ┗;àSWàデ;ﾏ;ﾐｴﾗàSﾗàゲﾗaデ┘;ヴWàWàSWàゲW┌à
ヴW┎ゲﾗきà SWゲWﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾏWﾐデﾗà Sﾗà Iヴﾗﾐﾗｪヴ;ﾏ;à Sﾗà ヮヴﾗﾃWデﾗà SWà ゲﾗaデ┘;ヴWきà SWゲWﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾏWﾐデﾗà S;à WゲヮWIｷaｷI;N?ﾗà Sﾗゲà
ヴWケ┌ｷゲｷデﾗゲà Sﾗà ゲﾗaデ┘;ヴWきà SWゲWﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾏWﾐデﾗà Sﾗà ヮﾉ;ﾐﾗà SWà ヴWゲヮﾗゲデ;ゲà ;ﾗゲà ヴｷゲIﾗゲà Sﾗà ヮヴﾗﾃWデﾗà SWà ゲﾗaデ┘;ヴWきà
ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;N?ﾗàWàIﾗﾐデヴﾗﾉWàSﾗàヮヴﾗﾃWデﾗàSWàゲﾗaデ┘;ヴWきàSWaｷﾐｷN?ﾗàSﾗàSWゲｷｪﾐàSﾗàゲﾗaデ┘;ヴWきàIﾗﾐゲデヴ┌N?ﾗàSﾗàゲﾗaデ┘;ヴWきà
デWゲデWà Sﾗà ゲﾗaデ┘;ヴWきà ﾏ;ﾐ┌デWﾐN?ﾗà Sﾗà ゲﾗaデ┘;ヴWきà ｪWヴWﾐIｷ;ﾏWﾐデﾗà S;à Iﾗﾐaｷｪ┌ヴ;N?ﾗà Sﾗà ゲﾗaデ┘;ヴWきà ｪ;ヴ;ﾐデｷ;à S;à
ケ┌;ﾉｷS;SWà Sﾗà ゲﾗaデ┘;ヴWきà ;ゲヮWIデﾗゲà WIﾗﾐﾚﾏｷIﾗゲà S;à WﾐｪWﾐｴ;ヴｷ;à SWà ゲﾗaデ┘;ヴWくà Construção de software に 
Windows WPF: Linguagens e ferramentas de programação:àVｷゲ┌;ﾉà“デ┌SｷﾗàヲヰヱヰàIﾗﾏàPヴﾗｪヴ;ﾏ;N?ﾗàá“PくNETàWà
VBくNETきà ﾗヴｷWﾐデ;N?ﾗà ;à ﾗHﾃWデﾗきà SWゲWﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾏWﾐデﾗà SWà ;ヮﾉｷI;NﾛWゲà ┌デｷﾉｷ┣;ﾐSﾗà I;ﾏ;S;ゲきà ┌ゲﾗà SWà IﾗﾐデヴﾗﾉWゲがà
ヮヴﾗヮヴｷWS;SWゲがà ヮヴﾗIWS┌ヴWゲがà ┗;ヴｷ=┗Wｷゲがà Iﾗﾐゲデ;ﾐデWゲがà IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデWゲがà aWヴヴ;ﾏWﾐデ;ゲà SWà SWH┌ｪà Wà デヴ;デ;ﾏWﾐデﾗà SWà
Wヴヴﾗゲきà LINQきà IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐゲà Wà ﾗHゲWヴ┗;HﾉWà IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐゲきà L;ﾏHS;à W┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐゲきà ｪWﾐWヴｷIゲきà ヴWaﾉWIデｷﾗﾐきà SWﾉWｪ;デWゲきà
Iヴｷ;N?ﾗà Wà ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;N?ﾗà SWà ｷﾐデWヴa;IWゲきà ヮ;ヴデｷ;ﾉà Iﾉ;ゲゲWゲくà Transações:à “┞ゲデWﾏくTヴ;ﾐゲ;Iデｷﾗﾐゲà Wà M“DTCà
Tヴ;ﾐゲ;Iデｷﾗﾐゲくà Windows Presentation Foundation (WPF):à ┌デｷﾉｷ┣;N?ﾗà SWà IﾗﾐデヴﾗﾉWゲà H=ゲｷIﾗゲきà D;デ;TWﾏヮﾉ;デWゲきà
UゲWヴCﾗﾐデヴﾗﾉゲきà C┌ゲデﾗﾏCﾗﾐデヴﾗﾉゲきà ;ヴケ┌ｷ┗ﾗゲà SWà Wゲデｷﾉﾗきà Iﾗﾐ┗WヴデWヴゲきà HｷﾐSｷﾐｪきà M┌ﾉデｷBｷﾐSｷﾐｪきà ヴWゲﾗ┌ヴIWゲきà デヴｷｪｪWヴゲきà
D;デ;TヴｷｪｪWヴきàM┌ﾉデｷD;デ;TヴｷｪｪWヴきà“WデデWヴゲくàWindows Communication Foundation (WCF):àIヴｷ;N?ﾗàWàﾏ;ﾐ┌デWﾐN?ﾗà
SWà ゲWヴ┗ｷNﾗゲがà “Wヴ┗ｷIWCﾗﾐデヴ;Iデがà OヮWヴ;デｷﾗﾐCﾗﾐデヴ;Iデがà “Wヴ┗ｷIWHﾗゲデがà ;ヴケ┌ｷ┗ﾗゲà SWà Iﾗﾐaｷｪ┌ヴ;N?ﾗがà HWｴ;┗ｷﾗヴゲがà
WﾐSヮﾗｷﾐデゲがà HｷﾐSｷﾐｪゲがà ヮヴﾗデﾗIﾗﾉﾗゲà H;ゲｷIHデデヮà Wà ﾐWデTIヮくàConstrução de software に ASP.NET MVC: Conceitos:à
á“PくNETà ISWﾐデｷデ┞がà MVCà P;デデWヴﾐà ふMﾗSWﾉゲがà VｷW┘ゲがà CﾗﾐデヴﾗﾉﾉWヴゲぶがà Cﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐà ﾗ┗Wヴà Cﾗﾐaｷｪ┌ヴ;デｷﾗﾐがà “ｷﾐｪﾉWà P;ｪWà
áヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐがà M┌ﾉデｷヮﾉWà P;ｪWà áヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐがà Rﾗ┌デｷﾐｪがà áヴW;ゲがà áデデヴｷH┌デWゲがà CﾉｷWﾐデà V;ﾉｷS;デｷﾗﾐà っà “Wヴ┗Wヴà V;ﾉｷS;デｷﾗﾐがà
DWヮWﾐSWﾐI┞à IﾐﾃWIデｷﾗﾐàCﾗﾐデヴﾗﾉﾉWヴゲがà CﾗﾐデヴﾗﾉﾉWヴゲà ヮ;ヴ;ﾏWデWヴゲがà FｷﾉデWヴゲがà C┌ゲデﾗﾏà FｷﾉデWヴゲがà FｷﾉデWヴàO┗WヴヴｷSWゲがà VｷW┘ゲがà
VｷW┘ゲà Cﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐゲがà “デヴﾗﾐｪﾉ┞à T┞ヮWSà VｷW┘ゲがà VｷW┘B;ｪっVｷW┘D;デ;っVｷW┘D;デ;DｷIデ┞ﾗﾐ;ヴ┞がà R;┣ﾗヴがà CﾗSWà
E┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐゲがàCﾗSWBﾉﾗIﾆゲがàL;┞ﾗ┌デゲがàVｷW┘“デ;ヴデがàP;ヴデｷ;ﾉàVｷW┘ゲがàHTMLàHWﾉヮWヴゲがàC┌ゲデﾗﾏàHTMLàHWﾉヮWヴゲàMﾗSWﾉゲがà
MﾗSWﾉà “I;aaﾗﾉSｷﾐｪがà MﾗSWﾉà BｷﾐSｷﾐｪがà VｷW┘MﾗSWﾉゲがà D;デ;à áﾐﾐﾗデ;デｷﾗﾐゲがà áデデヴｷH┌デWゲがà C┌ゲデﾗﾏà áデデヴｷH┌デWゲがà
V;ﾉｷS;デｷﾗﾐがà C┌ゲデﾗﾏàV;ﾉｷS;デｷﾗﾐàMﾗHｷﾉWà “┌ヮヮﾗヴデà ふáS;ヮデｷ┗Wà ヴWﾐSWヴｷﾐｪがàDｷゲヮﾉ;┞àMﾗSWゲぶがà L;┞ﾗ┌デゲがàUIがà TｴWﾏWゲがà
“WI┌ヴｷデ┞がàá┌デｴﾗヴｷ┣WàáデデヴｷH┌デWくàSegurança: Cヴﾗゲゲ-“ｷデWà “IヴｷヮデｷﾐｪがàCヴﾗゲゲ-“ｷデWàRWケ┌Wゲデà FﾗヴｪWヴ┞がàCﾗﾗﾆｷWà “デW;ﾉｷﾐｪがà
O┗Wヴ-Pﾗゲデｷﾐｪがà OヮWﾐà RWSｷヴWIデｷﾗﾐくà Tecnologias de Apoio:à HTTPà H=ゲｷIﾗがà HTTPà ┗WヴHゲà ふｪWデっヮﾗゲデっヮ┌デっSWﾉWデWぶがà
HTTP“à H;ゲｷIﾗがà HTMLà ヵがà HTMLà Fﾗヴﾏゲがà C““à ンがà Bﾗﾗデゲデヴ;ヮがà J;┗;“Iヴｷヮデがà JQ┌Wヴ┞がà áﾃ;┝がà UﾐﾗHデヴ┌ゲｷ┗Wà J;┗;“Iヴｷヮデがà
JQGヴｷSがà JQ┌Wヴ┞UIがà KﾐﾗIﾆﾗ┌デがà J“ﾗﾐがà N┌ｪWデくà Construção de software MS SQL SERVER: Data Definition 

Language (DDL):à;ﾉデWヴがàIヴW;デWがàSｷゲ;HﾉWがàSヴﾗヮがàデヴ┌ﾐI;デWがà┌ヮS;デWàゲデ;デｷゲデｷIゲくàData Manipulation Language (DML):à
H┌ﾉﾆà ｷﾐゲWヴデがà SWﾉWデWがà ｷﾐゲWヴデがà ﾏWヴｪWがà ゲWﾉWIデがà ┌ヮS;デWくà Transações:à HWｪｷﾐà SｷゲデヴｷH┌ｷデWSà デヴ;ﾐゲ;Iデｷﾗﾐがà HWｪｷﾐà
デヴ;ﾐゲ;IデｷﾗﾐがàIﾗﾏﾏｷデàデヴ;ﾐゲ;IデｷﾗﾐがàIﾗﾏﾏｷデà┘ﾗヴﾆがàヴﾗﾉﾉH;Iﾆàデヴ;ﾐゲ;IデｷﾗﾐがàヴﾗﾉH;Iﾆà┘ﾗヴﾆがàゲ;┗Wàデヴ;ﾐゲ;Iデｷﾗﾐく 
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ANEXO II – REQUISITOS E PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 

 

ADMINISTRAÇÃO:  

REQUISITOSぎà Dｷヮﾉﾗﾏ;がà IWヴデｷaｷI;Sﾗà ﾗ┌à IWヴデｷS?ﾗà SWà IﾗﾐIﾉ┌ゲ?ﾗà SWà I┌ヴゲﾗà SWà ｪヴ;S┌;N?ﾗà ﾐ;à =ヴW;à SWà
áSﾏｷﾐｷゲデヴ;N?ﾗがà Iﾗﾏà Wゲゲ;à ﾗ┌à Wケ┌ｷ┗;ﾉWﾐデWà SWﾐﾗﾏｷﾐ;N?ﾗがà W┝ヮWSｷSﾗà ヮﾗヴà ｷﾐゲデｷデ┌ｷN?ﾗà SWà Wﾐゲｷﾐﾗà ゲ┌ヮWヴｷﾗヴà
ヴWIﾗﾐｴWIｷS;à ヮWﾉﾗà MｷﾐｷゲデYヴｷﾗà S;à ES┌I;N?ﾗがà Wà ヴWｪｷゲデヴﾗà ﾐﾗà CRáくà ATRIBUIÇÕES GERAISぎà RW;ﾉｷ┣;ヴà ｷﾐゲヮWNﾛWゲがà
;┌Sｷデﾗヴｷ;ゲがà ;Iﾗﾏヮ;ﾐｴ;ﾏWﾐデﾗà SWà SWゲヮWゲ;ゲà Wà W┝WI┌NﾛWゲà Iﾗﾐデヴ;デ┌;ｷゲà ﾐﾗà >ﾏHｷデﾗà SWà デﾗSﾗゲà ﾗゲà ﾙヴｪ?ﾗゲà
ﾏ┌ﾐｷIｷヮ;ｷゲà Wà WﾐデｷS;SWゲà Wゲデ;デ;ｷゲがà H┌ゲI;ﾐSﾗà ﾗà ;デWﾐSｷﾏWﾐデﾗà Sﾗゲà ヮヴｷﾐIｹヮｷﾗゲà S;à ﾉWｪ;ﾉｷS;SWがà ﾉWｪｷデｷﾏｷS;SWがà
WaｷIｷZﾐIｷ;がà WIﾗﾐﾗﾏｷIｷS;SWがà ﾏﾗヴ;ﾉｷS;SWがà ｷﾏヮWゲゲﾗ;ﾉｷS;SWà Wà ヮ┌HﾉｷIｷS;SWきà Wﾉ;Hﾗヴ;ヴà ヴWﾉ;デﾙヴｷﾗゲà SWà ┗ｷゲデﾗヴｷ;ゲà Wà
SｷﾉｷｪZﾐIｷ;ゲきà aﾗヴﾐWIWヴà ｷﾐaﾗヴﾏ;NﾛWゲà Iﾗﾏà ┗ｷゲデ;ゲà ;à Wﾉ;Hﾗヴ;ヴà ﾗà Pﾉ;ﾐﾗà áﾐ┌;ﾉà SWà FｷゲI;ﾉｷ┣;N?ﾗがà HWﾏà Iﾗﾏﾗà ﾗゲà
Pヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲà SWà á┌Sｷデﾗヴｷ;ゲà Wà IﾐゲヮWNﾛWゲきà W┝WヴIWヴà ;デｷ┗ｷS;SWゲà SWà ゲ┌;à =ヴW;à SWà ;デ┌;N?ﾗà ﾐ;ゲà ┌ﾐｷS;SWゲà
;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;ゲà Sﾗà TヴｷH┌ﾐ;ﾉきà W┝WヴIWヴà ケ┌;ｷゲケ┌Wヴà ﾗ┌デヴ;ゲà ;デｷ┗ｷS;SWゲà ヮﾗヴà SWデWヴﾏｷﾐ;N?ﾗà ゲ┌ヮWヴｷﾗヴがà SWゲSWà ケ┌Wà
ｷﾐWヴWﾐデWゲà<àゲ┌;à=ヴW;àSWà;デ┌;N?ﾗくà 

 

BIBLIOTECONOMIA: 

REQUISITOSぎà Dｷヮﾉﾗﾏ;がà IWヴデｷaｷI;Sﾗà ﾗ┌à IWヴデｷS?ﾗà SWà IﾗﾐIﾉ┌ゲ?ﾗà SWà I┌ヴゲﾗà SWà ｪヴ;S┌;N?ﾗà ﾐ;à =ヴW;à SWà
BｷHﾉｷﾗデWIﾗﾐﾗﾏｷ;がà Iﾗﾏà Wゲゲ;à ﾗ┌à Wケ┌ｷ┗;ﾉWﾐデWà SWﾐﾗﾏｷﾐ;N?ﾗがà W┝ヮWSｷSﾗà ヮﾗヴà ｷﾐゲデｷデ┌ｷN?ﾗà SWà Wﾐゲｷﾐﾗà ゲ┌ヮWヴｷﾗヴà
ヴWIﾗﾐｴWIｷS;à ヮWﾉﾗà MｷﾐｷゲデYヴｷﾗà S;à ES┌I;N?ﾗがà Wà ヴWｪｷゲデヴﾗà ﾐﾗà CRBくà ATRIBUIÇÕES GERAISぎà RW;ﾉｷ┣;ヴà ｷﾐゲヮWNﾛWゲがà
;┌Sｷデﾗヴｷ;ゲがà ;Iﾗﾏヮ;ﾐｴ;ﾏWﾐデﾗà SWà SWゲヮWゲ;ゲà Wà W┝WI┌NﾛWゲà Iﾗﾐデヴ;デ┌;ｷゲà ﾐﾗà >ﾏHｷデﾗà SWà デﾗSﾗゲà ﾗゲà ﾙヴｪ?ﾗゲà
ﾏ┌ﾐｷIｷヮ;ｷゲà Wà WﾐデｷS;SWゲà Wゲデ;デ;ｷゲがà H┌ゲI;ﾐSﾗà ﾗà ;デWﾐSｷﾏWﾐデﾗà Sﾗゲà ヮヴｷﾐIｹヮｷﾗゲà S;à ﾉWｪ;ﾉｷS;SWがà ﾉWｪｷデｷﾏｷS;SWがà
WaｷIｷZﾐIｷ;がà WIﾗﾐﾗﾏｷIｷS;SWがà ﾏﾗヴ;ﾉｷS;SWがà ｷﾏヮWゲゲﾗ;ﾉｷS;SWà Wà ヮ┌HﾉｷIｷS;SWきà Wﾉ;Hﾗヴ;ヴà ヴWﾉ;デﾙヴｷﾗゲà SWà ┗ｷゲデﾗヴｷ;ゲà Wà
SｷﾉｷｪZﾐIｷ;ゲきà aﾗヴﾐWIWヴà ｷﾐaﾗヴﾏ;NﾛWゲà Iﾗﾏà ┗ｷゲデ;ゲà ;à Wﾉ;Hﾗヴ;ヴà ﾗà Pﾉ;ﾐﾗà áﾐ┌;ﾉà SWà FｷゲI;ﾉｷ┣;N?ﾗがà HWﾏà Iﾗﾏﾗà ﾗゲà
Pヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲà SWà á┌Sｷデﾗヴｷ;ゲà Wà IﾐゲヮWNﾛWゲきà W┝WヴIWヴà ;デｷ┗ｷS;SWゲà SWà ゲ┌;à =ヴW;à SWà ;デ┌;N?ﾗがà ﾐ;ゲà ┌ﾐｷS;SWゲà
;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;ゲàSﾗàTヴｷH┌ﾐ;ﾉくà 
 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS: 

REQUISITOSぎà Dｷヮﾉﾗﾏ;がà IWヴデｷaｷI;Sﾗà ﾗ┌à IWヴデｷS?ﾗà SWà IﾗﾐIﾉ┌ゲ?ﾗà SWà I┌ヴゲﾗà SWà ｪヴ;S┌;N?ﾗà ﾐ;à =ヴW;à SWà CｷZﾐIｷ;ゲà
Cﾗﾐデ=HWｷゲがàIﾗﾏàWゲゲ;àﾗ┌àWケ┌ｷ┗;ﾉWﾐデWàSWﾐﾗﾏｷﾐ;N?ﾗがàW┝ヮWSｷSﾗàヮﾗヴàｷﾐゲデｷデ┌ｷN?ﾗàSWàWﾐゲｷﾐﾗàゲ┌ヮWヴｷﾗヴàヴWIﾗﾐｴWIｷS;à
ヮWﾉﾗà MｷﾐｷゲデYヴｷﾗà S;à ES┌I;N?ﾗがà Wà ヴWｪｷゲデヴﾗà ﾐﾗà CRCくà ATRIBUIÇÕES GERAISぎà RW;ﾉｷ┣;ヴà ｷﾐゲヮWNﾛWゲがà ;┌Sｷデﾗヴｷ;ゲがà
;Iﾗﾏヮ;ﾐｴ;ﾏWﾐデﾗà SWà SWゲヮWゲ;ゲà Wà W┝WI┌NﾛWゲà Iﾗﾐデヴ;デ┌;ｷゲà ﾐﾗà >ﾏHｷデﾗà SWà デﾗSﾗゲà ﾗゲà ﾙヴｪ?ﾗゲà ﾏ┌ﾐｷIｷヮ;ｷゲà Wà
WﾐデｷS;SWゲà Wゲデ;デ;ｷゲがà H┌ゲI;ﾐSﾗà ﾗà ;デWﾐSｷﾏWﾐデﾗà Sﾗゲà ヮヴｷﾐIｹヮｷﾗゲà S;à ﾉWｪ;ﾉｷS;SWがà ﾉWｪｷデｷﾏｷS;SWがà WaｷIｷZﾐIｷ;がà
WIﾗﾐﾗﾏｷIｷS;SWがà ﾏﾗヴ;ﾉｷS;SWがà ｷﾏヮWゲゲﾗ;ﾉｷS;SWà Wà ヮ┌HﾉｷIｷS;SWきà Wﾉ;Hﾗヴ;ヴà ヴWﾉ;デﾙヴｷﾗゲà SWà ┗ｷゲデﾗヴｷ;ゲà Wà SｷﾉｷｪZﾐIｷ;ゲきà
aﾗヴﾐWIWヴà ｷﾐaﾗヴﾏ;NﾛWゲà Iﾗﾏà ┗ｷゲデ;ゲà ;à Wﾉ;Hﾗヴ;ヴà ﾗà Pﾉ;ﾐﾗà áﾐ┌;ﾉà SWà FｷゲI;ﾉｷ┣;N?ﾗがà HWﾏà Iﾗﾏﾗà ﾗゲà Pヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲà SWà
á┌Sｷデﾗヴｷ;ゲàWàIﾐゲヮWNﾛWゲきàW┝WヴIWヴà;デｷ┗ｷS;SWゲàSWàゲ┌;à=ヴW;àSWà;デ┌;N?ﾗがàﾐ;ゲà┌ﾐｷS;SWゲà;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;ゲàSﾗàTヴｷH┌ﾐ;ﾉきà
W┝WヴIWヴàケ┌;ｷゲケ┌Wヴàﾗ┌デヴ;ゲà;デｷ┗ｷS;SWゲàヮﾗヴàSWデWヴﾏｷﾐ;N?ﾗàゲ┌ヮWヴｷﾗヴがàSWゲSWàケ┌WàｷﾐWヴWﾐデWゲà<àゲ┌;à=ヴW;àSWà;デ┌;N?ﾗく 
 

CIÊNCIAS JURÍDICAS: 

REQUISITOSぎà Dｷヮﾉﾗﾏ;がà IWヴデｷaｷI;Sﾗà ﾗ┌à IWヴデｷS?ﾗà SWà IﾗﾐIﾉ┌ゲ?ﾗà SWà I┌ヴゲﾗà SWà ｪヴ;S┌;N?ﾗà ﾐ;à =ヴW;à SWà CｷZﾐIｷ;ゲà
J┌ヴｹSｷI;ゲがàIﾗﾏàWゲゲ;àﾗ┌àWケ┌ｷ┗;ﾉWﾐデWàSWﾐﾗﾏｷﾐ;N?ﾗがàW┝ヮWSｷSﾗàヮﾗヴàｷﾐゲデｷデ┌ｷN?ﾗàSWàWﾐゲｷﾐﾗàゲ┌ヮWヴｷﾗヴàヴWIﾗﾐｴWIｷS;à
ヮWﾉﾗà MｷﾐｷゲデYヴｷﾗà S;à ES┌I;N?ﾗがà Wà ヴWｪｷゲデヴﾗà ﾐ;à OáBくà ATRIBUIÇÕES GERAISぎà RW;ﾉｷ┣;ヴà ｷﾐゲヮWNﾛWゲがà ;┌Sｷデﾗヴｷ;ゲがà
;Iﾗﾏヮ;ﾐｴ;ﾏWﾐデﾗà SWà SWゲヮWゲ;ゲà Wà W┝WI┌NﾛWゲà Iﾗﾐデヴ;デ┌;ｷゲà ﾐﾗà >ﾏHｷデﾗà SWà デﾗSﾗゲà ﾗゲà ﾙヴｪ?ﾗゲà ﾏ┌ﾐｷIｷヮ;ｷゲà Wà
WﾐデｷS;SWゲà Wゲデ;デ;ｷゲがà H┌ゲI;ﾐSﾗà ﾗà ;デWﾐSｷﾏWﾐデﾗà Sﾗゲà ヮヴｷﾐIｹヮｷﾗゲà S;à ﾉWｪ;ﾉｷS;SWがà ﾉWｪｷデｷﾏｷS;SWがà WaｷIｷZﾐIｷ;がà
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WIﾗﾐﾗﾏｷIｷS;SWがà ﾏﾗヴ;ﾉｷS;SWがà ｷﾏヮWゲゲﾗ;ﾉｷS;SWà Wà ヮ┌HﾉｷIｷS;SWきà Wﾉ;Hﾗヴ;ヴà ヴWﾉ;デﾙヴｷﾗゲà SWà ┗ｷゲデﾗヴｷ;ゲà Wà SｷﾉｷｪZﾐIｷ;ゲきà
aﾗヴﾐWIWヴà ｷﾐaﾗヴﾏ;NﾛWゲà Iﾗﾏà ┗ｷゲデ;ゲà ;à Wﾉ;Hﾗヴ;ヴà ﾗà Pﾉ;ﾐﾗà áﾐ┌;ﾉà SWà FｷゲI;ﾉｷ┣;N?ﾗがà HWﾏà Iﾗﾏﾗà ﾗゲà Pヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲà SWà
á┌Sｷデﾗヴｷ;ゲàWàIﾐゲヮWNﾛWゲきàW┝WヴIWヴà;デｷ┗ｷS;SWゲàSWàゲ┌;à=ヴW;àSWà;デ┌;N?ﾗがàﾐ;ゲà┌ﾐｷS;SWゲà;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;ゲàSﾗàTヴｷH┌ﾐ;ﾉきà
W┝WヴIWヴàケ┌;ｷゲケ┌Wヴàﾗ┌デヴ;ゲà;デｷ┗ｷS;SWゲàヮﾗヴàSWデWヴﾏｷﾐ;N?ﾗàゲ┌ヮWヴｷﾗヴがàSWゲSWàケ┌WàｷﾐWヴWﾐデWゲà<àゲ┌;à=ヴW;àSWà;デ┌;N?ﾗくà 
 

ECONOMIA: 

REQUISITOSぎàDｷヮﾉﾗﾏ;がàIWヴデｷaｷI;Sﾗàﾗ┌àIWヴデｷS?ﾗàSWàIﾗﾐIﾉ┌ゲ?ﾗàSWàI┌ヴゲﾗàSWàｪヴ;S┌;N?ﾗàﾐ;à=ヴW;àSWàEIﾗﾐﾗﾏｷ;がà
Iﾗﾏà Wゲゲ;à ﾗ┌à Wケ┌ｷ┗;ﾉWﾐデWà SWﾐﾗﾏｷﾐ;N?ﾗがà W┝ヮWSｷSﾗà ヮﾗヴà ｷﾐゲデｷデ┌ｷN?ﾗà SWà Wﾐゲｷﾐﾗà ゲ┌ヮWヴｷﾗヴà ヴWIﾗﾐｴWIｷS;à ヮWﾉﾗà
MｷﾐｷゲデYヴｷﾗà S;à ES┌I;N?ﾗがà Wà ヴWｪｷゲデヴﾗà ﾐﾗà CORECONくà ATRIBUIÇÕES GERAISぎà RW;ﾉｷ┣;ヴà ｷﾐゲヮWNﾛWゲがà ;┌Sｷデﾗヴｷ;ゲがà
;Iﾗﾏヮ;ﾐｴ;ﾏWﾐデﾗà SWà SWゲヮWゲ;ゲà Wà W┝WI┌NﾛWゲà Iﾗﾐデヴ;デ┌;ｷゲà ﾐﾗà >ﾏHｷデﾗà SWà デﾗSﾗゲà ﾗゲà ﾙヴｪ?ﾗゲà ﾏ┌ﾐｷIｷヮ;ｷゲà Wà
WﾐデｷS;SWゲà Wゲデ;デ;ｷゲがà H┌ゲI;ﾐSﾗà ﾗà ;デWﾐSｷﾏWﾐデﾗà Sﾗゲà ヮヴｷﾐIｹヮｷﾗゲà S;à ﾉWｪ;ﾉｷS;SWがà ﾉWｪｷデｷﾏｷS;SWがà WaｷIｷZﾐIｷ;がà
WIﾗﾐﾗﾏｷIｷS;SWがà ﾏﾗヴ;ﾉｷS;SWがà ｷﾏヮWゲゲﾗ;ﾉｷS;SWà Wà ヮ┌HﾉｷIｷS;SWきà Wﾉ;Hﾗヴ;ヴà ヴWﾉ;デﾙヴｷﾗゲà SWà ┗ｷゲデﾗヴｷ;ゲà Wà SｷﾉｷｪZﾐIｷ;ゲきà
aﾗヴﾐWIWヴà ｷﾐaﾗヴﾏ;NﾛWゲà Iﾗﾏà ┗ｷゲデ;ゲà ;à Wﾉ;Hﾗヴ;ヴà ﾗà Pﾉ;ﾐﾗà áﾐ┌;ﾉà SWà FｷゲI;ﾉｷ┣;N?ﾗがà HWﾏà Iﾗﾏﾗà ﾗゲà Pヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲà SWà
á┌Sｷデﾗヴｷ;ゲàWàIﾐゲヮWNﾛWゲきàW┝WヴIWヴà;デｷ┗ｷS;SWゲàSWàゲ┌;à=ヴW;àSWà;デ┌;N?ﾗがàﾐ;ゲà┌ﾐｷS;SWゲà;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;ゲàSﾗàTヴｷH┌ﾐ;ﾉきà
W┝WヴIWヴàケ┌;ｷゲケ┌Wヴàﾗ┌デヴ;ゲà;デｷ┗ｷS;SWゲàヮﾗヴàSWデWヴﾏｷﾐ;N?ﾗàゲ┌ヮWヴｷﾗヴがàSWゲSWàケ┌WàｷﾐWヴWﾐデWゲà<àゲ┌;à=ヴW;àSWà;デ┌;N?ﾗくà 
 

ENGENHARIA CIVIL: 

REQUISITOSぎàDｷヮﾉﾗﾏ;がàIWヴデｷaｷI;Sﾗàﾗ┌àIWヴデｷS?ﾗàSWàIﾗﾐIﾉ┌ゲ?ﾗàSWàI┌ヴゲﾗàSWàｪヴ;S┌;N?ﾗàﾐ;à=ヴW;àSWàEﾐｪWﾐｴ;ヴｷ;à
Cｷ┗ｷﾉがàIﾗﾏàWゲゲ;àﾗ┌àWケ┌ｷ┗;ﾉWﾐデWàSWﾐﾗﾏｷﾐ;N?ﾗがàW┝ヮWSｷSﾗàヮﾗヴàｷﾐゲデｷデ┌ｷN?ﾗàSWàWﾐゲｷﾐﾗàゲ┌ヮWヴｷﾗヴàヴWIﾗﾐｴWIｷS;àヮWﾉﾗà
MｷﾐｷゲデYヴｷﾗà S;à ES┌I;N?ﾗがà Wà ヴWｪｷゲデヴﾗà ﾐﾗà CREáくà ATRIBUIÇÕES GERAISぎà RW;ﾉｷ┣;ヴà ｷﾐゲヮWNﾛWゲがà ;┌Sｷデﾗヴｷ;ゲがà
;Iﾗﾏヮ;ﾐｴ;ﾏWﾐデﾗà SWà SWゲヮWゲ;ゲà Wà W┝WI┌NﾛWゲà Iﾗﾐデヴ;デ┌;ｷゲà ﾐﾗà >ﾏHｷデﾗà SWà デﾗSﾗゲà ﾗゲà ﾙヴｪ?ﾗゲà ﾏ┌ﾐｷIｷヮ;ｷゲà Wà
WﾐデｷS;SWゲà Wゲデ;デ;ｷゲがà H┌ゲI;ﾐSﾗà ﾗà ;デWﾐSｷﾏWﾐデﾗà Sﾗゲà ヮヴｷﾐIｹヮｷﾗゲà S;à ﾉWｪ;ﾉｷS;SWがà ﾉWｪｷデｷﾏｷS;SWがà WaｷIｷZﾐIｷ;がà
WIﾗﾐﾗﾏｷIｷS;SWがà ﾏﾗヴ;ﾉｷS;SWがà ｷﾏヮWゲゲﾗ;ﾉｷS;SWà Wà ヮ┌HﾉｷIｷS;SWきà Wﾉ;Hﾗヴ;ヴà ヴWﾉ;デﾙヴｷﾗゲà SWà ┗ｷゲデﾗヴｷ;ゲà Wà SｷﾉｷｪZﾐIｷ;ゲきà
aﾗヴﾐWIWヴà ｷﾐaﾗヴﾏ;NﾛWゲà Iﾗﾏà ┗ｷゲデ;ゲà ;à Wﾉ;Hﾗヴ;ヴà ﾗà Pﾉ;ﾐﾗà áﾐ┌;ﾉà SWà FｷゲI;ﾉｷ┣;N?ﾗがà HWﾏà Iﾗﾏﾗà ﾗゲà Pヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲà SWà
á┌Sｷデﾗヴｷ;ゲàWàIﾐゲヮWNﾛWゲきàW┝WヴIWヴà;デｷ┗ｷS;SWゲàSWàゲ┌;à=ヴW;àSWà;デ┌;N?ﾗがàﾐ;ゲà┌ﾐｷS;SWゲà;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;ゲàSﾗàTヴｷH┌ﾐ;ﾉきà
W┝WヴIWヴàケ┌;ｷゲケ┌Wヴàﾗ┌デヴ;ゲà;デｷ┗ｷS;SWゲàヮﾗヴàSWデWヴﾏｷﾐ;N?ﾗàゲ┌ヮWヴｷﾗヴがàSWゲSWàケ┌WàｷﾐWヴWﾐデWゲà<àゲ┌;à=ヴW;àSWà;デ┌;N?ﾗくà 
 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 
REQUISITOSぎàDｷヮﾉﾗﾏ;がàIWヴデｷaｷI;Sﾗàﾗ┌àIWヴデｷS?ﾗàSWàIﾗﾐIﾉ┌ゲ?ﾗàSWàI┌ヴゲﾗàSWàｪヴ;S┌;N?ﾗàﾐ;à=ヴW;àSWàIﾐaﾗヴﾏ=デｷI;がà
Iﾗﾏà Wゲゲ;à ﾗ┌à Wケ┌ｷ┗;ﾉWﾐデWà SWﾐﾗﾏｷﾐ;N?ﾗがà W┝ヮWSｷSﾗà ヮﾗヴà ｷﾐゲデｷデ┌ｷN?ﾗà SWà Wﾐゲｷﾐﾗà ゲ┌ヮWヴｷﾗヴà ヴWIﾗﾐｴWIｷS;à ヮWﾉﾗà
MｷﾐｷゲデYヴｷﾗàS;àES┌I;N?ﾗがàﾗ┌àケ┌;ﾉケ┌WヴàI┌ヴゲﾗàゲ┌ヮWヴｷﾗヴがàWﾏàﾐｹ┗WﾉàSWàｪヴ;S┌;N?ﾗがàSW┗ｷS;ﾏWﾐデWàヴWIﾗﾐｴWIｷSﾗàヮWﾉﾗà
MｷﾐｷゲデYヴｷﾗàS;àES┌I;N?ﾗがà;Iﾗﾏヮ;ﾐｴ;SﾗàSWàWゲヮWIｷ;ﾉｷ┣;N?ﾗàﾐ;à=ヴW;àSWàIﾐaﾗヴﾏ=デｷI;がàIﾗﾏàI;ヴｪ;àｴﾗヴ=ヴｷ;àﾏｹﾐｷﾏ;à
SWàンヶヰàふデヴW┣Wﾐデ;ゲàWàゲWゲゲWﾐデ;ぶàｴﾗヴ;ゲっ;┌ﾉ;くàE┝ヮWヴｷZﾐIｷ;àﾏｹﾐｷﾏ;àSWàヰヲàふSﾗｷゲぶà;ﾐﾗゲàﾐ;à=ヴW;àふゅぶくàATRIBUIÇÕES 
GERAISぎàRW;ﾉｷ┣;ヴà ｷﾐゲヮWNﾛWゲがà;┌Sｷデﾗヴｷ;ゲがà;Iﾗﾏヮ;ﾐｴ;ﾏWﾐデﾗàSWàSWゲヮWゲ;ゲàWàW┝WI┌NﾛWゲàIﾗﾐデヴ;デ┌;ｷゲàﾐﾗà>ﾏHｷデﾗà
SWàデﾗSﾗゲàﾗゲàﾙヴｪ?ﾗゲàﾏ┌ﾐｷIｷヮ;ｷゲàWàWﾐデｷS;SWゲàWゲデ;デ;ｷゲがàH┌ゲI;ﾐSﾗàﾗà;デWﾐSｷﾏWﾐデﾗàSﾗゲàヮヴｷﾐIｹヮｷﾗゲàS;àﾉWｪ;ﾉｷS;SWがà
ﾉWｪｷデｷﾏｷS;SWがàWaｷIｷZﾐIｷ;がàWIﾗﾐﾗﾏｷIｷS;SWがàﾏﾗヴ;ﾉｷS;SWがà ｷﾏヮWゲゲﾗ;ﾉｷS;SWàWàヮ┌HﾉｷIｷS;SWきàWﾉ;Hﾗヴ;ヴà ヴWﾉ;デﾙヴｷﾗゲàSWà
┗ｷゲデﾗヴｷ;ゲàWàSｷﾉｷｪZﾐIｷ;ゲきàaﾗヴﾐWIWヴàｷﾐaﾗヴﾏ;NﾛWゲàIﾗﾏà┗ｷゲデ;ゲà;àWﾉ;Hﾗヴ;ヴàﾗàPﾉ;ﾐﾗàáﾐ┌;ﾉàSWàFｷゲI;ﾉｷ┣;N?ﾗがàHWﾏàIﾗﾏﾗà
ﾗゲà Pヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲà SWà á┌Sｷデﾗヴｷ;ゲà Wà IﾐゲヮWNﾛWゲきà W┝WヴIWヴà ;デｷ┗ｷS;SWゲà SWà ゲ┌;à =ヴW;à SWà ;デ┌;N?ﾗがà ﾐ;ゲà ┌ﾐｷS;SWゲà
;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;ゲà Sﾗà TヴｷH┌ﾐ;ﾉきà ヮﾉ;ﾐWﾃ;ヴがà IﾗﾐIWHWヴがà IﾗﾗヴSWﾐ;ヴがà ｪWヴWﾐIｷ;ヴà Wà ヮ;ヴデｷIｷヮ;ヴà SWà ;NﾛWゲà ヮ;ヴ;à ;à
ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;N?ﾗà SWà ゲﾗﾉ┌NﾛWゲà SWà TWIﾐﾗﾉﾗｪｷ;à SWà Iﾐaﾗヴﾏ;N?ﾗがà ヮヴﾗ┗Wヴà Wà ﾏ;ﾐデWヴà Wﾏà a┌ﾐIｷﾗﾐ;ﾏWﾐデﾗà Wゲゲ;à
Wゲデヴ┌デ┌ヴ;à デWIﾐﾗﾉﾙｪｷI;à Iﾗﾏヮﾗゲデ;à ヮﾗヴà ゲｷゲデWﾏ;ゲがà ゲWヴ┗ｷNﾗゲがà Wケ┌ｷヮ;ﾏWﾐデﾗゲà Wà ヮヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲà SWà ｷﾐaﾗヴﾏ=デｷI;à
ﾐWIWゲゲ=ヴｷﾗゲà;ﾗàa┌ﾐIｷﾗﾐ;ﾏWﾐデﾗàSﾗàTヴｷH┌ﾐ;ﾉàSWàCﾗﾐデ;ゲàSﾗàM┌ﾐｷIｹヮｷﾗàSWà“?ﾗàP;┌ﾉﾗきàSWaｷﾐｷヴàWàヮヴﾗヮﾗヴàﾐﾗヴﾏ;ゲàWà
ヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗゲà ;à ゲWヴWﾏà ;Sﾗデ;Sﾗゲà ヮWﾉﾗà TヴｷH┌ﾐ;ﾉきà W┝WヴIWヴà ケ┌;ｷゲケ┌Wヴà ﾗ┌デヴ;ゲà ;デｷ┗ｷS;SWゲà ヮﾗヴà SWデWヴﾏｷﾐ;N?ﾗà
ゲ┌ヮWヴｷﾗヴがàSWゲSWàケ┌WàｷﾐWヴWﾐデWゲà<àゲ┌;à=ヴW;àSWà;デ┌;N?ﾗくà 
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ふゅぶàA Iﾗﾏヮヴﾗ┗;N?ﾗ S; W┝ヮWヴｷZﾐIｷ; ゲW a;ヴ= ﾏWSｷ;ﾐデW IﾗﾏヮWデWﾐデW ヴWｪｷゲデヴﾗ Wﾏ C;ヴデWｷヴ; SW Tヴ;H;ﾉｴﾗ W 
PヴW┗ｷSZﾐIｷ; SﾗIｷ;ﾉが Wﾏ I;ヴｪﾗ I┌ﾃ; SWﾐﾗﾏｷﾐ;N?ﾗ ゲWﾃ; Iﾗﾏヮ;デｹ┗Wﾉ Iﾗﾏ ﾗ I;ヴｪﾗ ; ケ┌W Wゲデ= IﾗﾐIﾗヴヴWﾐSﾗが 
Wっﾗ┌ AデWゲデ;Sﾗゲが DWIﾉ;ヴ;NﾛWゲ SW PWゲゲﾗ; J┌ヴｹSｷI; SW DｷヴWｷデﾗ P┎HﾉｷIﾗ ﾗ┌ Pヴｷ┗;Sﾗが ケ┌;ﾐSﾗ ゲW デヴ;デ;ヴ SW 
I;ヴｪﾗ Iﾗﾏ デWヴﾏｷﾐﾗﾉﾗｪｷ; ｷﾐIﾗﾏヮ;デｹ┗Wﾉ Iﾗﾏ ; WゲヮWIｷaｷI;S; ﾐWゲデW ESｷデ;ﾉが ﾗ┌ SW ヮヴWゲデ;N?ﾗ SW ゲWヴ┗ｷNﾗが 
ｴｷヮﾙデWゲW Wﾏ ケ┌W デ;ﾏHYﾏ SW┗Wヴ= ;ヮヴWゲWﾐデ;ヴ ﾐﾗデ;ゲ aｷゲI;ｷゲ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSWﾐデWゲ ;ﾗゲ ゲWヴ┗ｷNﾗゲ ヮヴWゲデ;Sﾗゲく N; 
SWIﾉ;ヴ;N?ﾗ SW┗Wヴ?ﾗ Iﾗﾐゲデ;ヴが ﾗHヴｷｪ;デﾗヴｷ;ﾏWﾐデWぎ ﾐﾗﾏW Sﾗ I;ヴｪﾗが ;デヴｷH┌ｷNﾛWゲが ケ┌W SW┗Wヴ?ﾗ ゲWヴ 
Iﾗﾏヮ;デｹ┗Wｷゲ Iﾗﾏ ﾗ I;ヴｪﾗ ; ケ┌W Wゲデ= IﾗﾐIﾗヴヴWﾐSﾗが ｷSWﾐデｷaｷI;N?ﾗ Sﾗ WﾏヮヴWｪ;Sﾗヴ ﾗ┌ Sﾗ Iﾗﾐデヴ;デ;ﾐデW 
WﾏｷデWﾐデW Wﾏ ヮ;ヮWﾉ デｷﾏHヴ;Sﾗが ;ゲゲｷﾐ;デ┌ヴ; W aｷヴﾏ; ヴWIﾗﾐｴWIｷS;く 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE RENDA FAMILIAR 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  

 

Eu,____________________________________________________________________________________, 

inscrição nº ___________________, CPF nº____________________________, declaro, para fins de isenção 

do pagamento do valor da inscrição no Concurso Público do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, 

para o cargo de Agente de Fiscalização, especialidade ____________________________________, que a 

composição de minha renda familiar corresponde ao discriminado no quadro a seguir: 

 

RENDA FAMILIAR (membros da família residente sob o mesmo teto, inclusive o próprio candidato) 

Nome completo 
Grau de 

parentesco 

Data de 

nascimento 
CPF 

Remuneração 

Mensal (R$) 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Estou ciente que poderei ser responsabilizado criminalmente caso as informações aqui prestadas não 

correspondam à verdade. 

 

 

Em ______/_______ / 2015. 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do candidato (a) 

  

 

 
 


