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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Procuradoria Geral do Estado - PGE

EDITAL Nº 1/2022/PGE-CGP

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTAGIÁRIOS

 

A Procuradoria Geral do Estado - PGE e o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, nos termos
da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, tornam pública a realização do Processo Sele�vo de prova online
para preenchimento de vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para estágio remunerado.

 

1 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:

1.1.  Poderão par�cipar do processo sele�vo:

a. Estudantes regularmente matriculados em ins�tuições de ensino públicas ou privadas, com
frequência efe�va nos cursos de ensino superior, presenciais ou à distância (EaD), reconhecidos pelo Ministério
da Educação, observadas as disposições do Anexo I do presente Edital;

b. Brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país;

c. Que não tenha sido exonerado a bem do serviço público;

d. Estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos, e das obrigações militares,
quando do sexo masculino maior de 18 anos;

e. Não ter feito estágio por período igual ou superior a dois anos na Procuradoria Geral do Estado
- PGE, exceto pessoas com deficiência, conforme art. 11 da Lei nº 11.788, de 2008;

1.2. O valor da Bolsa Auxílio corresponderá a R$ 1.412,00  mensais.

1.3. O valor do auxílio transporte corresponderá a R$ 162,00 mensais.*

1.4. O estágio não contempla outros bene�cios, tais como auxílio-alimentação, auxílio-saúde e
similares.

1.5. O regime do estágio será de 30 (trinta) horas semanais para ensino superior a serem
cumpridas nos horários de funcionamento da Procuradoria Geral do Estado - PGE.

* O valor do auxílio transporte varia de acordo com o mês.

 

2 - DAS INSCRIÇÕES:

2.1. Antes de efetuar a inscrição, o(a) estudante deverá conhecer o edital e cer�ficar-se de que
preenche todos os requisitos exigidos.

2.2. As inscrições serão recebidas somente via internet, pelo site: www.ciee.org.br, no período de
18/04/2022, até às 12:00 (horário de Porto Velho) do dia 03/05/2022. Não serão aceitas outras formas de
inscrições.

a. Antes de efetuar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá se cer�ficar de que possui cadastro a�vo
e atualizado junto ao CIEE;

b. Para realizar sua inscrição no processo sele�vo, o(a) candidato(a) deverá acessar o site do CIEE 
www.ciee.org.br clicar no acesso para “ESTUDANTES”, clicar em “VEJA MAIS PROCESSOS SELETIVOS”, em seguida
em “Consulte os processos públicos” e localizar na lista de “PROCESSOS SELETIVOS” a logo�po da Procuradoria
Geral do Estado - PGE e clicar neste link.
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c. O(A) candidato(a) deverá, no ato de inscrição, informar o curso (conforme anexo I deste edital)
e o horário em que deseja exercer suas a�vidades. A carga horária diária indicada deverá ser compa�vel com o
horário escolar, sob pena de desclassificação no processo sele�vo;

2.3. O(A) candidato(a) deverá informar dados pessoais e escolares válidos. Caso declare algum
dado errado poderá corrigir, desde que exclua a inscrição e refaça dentro do período de inscrição determinado
neste edital;

a. Caso o(a) candidato(a) tenha iniciado a prova online, não será permi�da, em hipótese alguma, a
correção dos dados declarados na ficha de inscrição.

b. será aceita somente uma única inscrição por candidato(a);

c. não será possível alterar o e-mail e CPF indicados no ato da inscrição;

d. o e-mail declarado deve ser válido, para que toda a comunicação do processo sele�vo seja
realizada através dele;

2.4 As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do(a)
candidato(a), dispondo o CIEE o direito de excluir do processo sele�vo aquele que não preencher os dados de
forma completa e correta.

2.5. O(A) candidato(a) que desejar atendimento pelo NOME SOCIAL, conforme Decreto nº 8.727,
de 28 de abril de 2016, deverá indicá-lo no ato da inscrição. 

a. Na inscrição, no campo “nome completo”, deverá ser informado o nome civil, conforme
documento de iden�ficação oficial.

b. O nome social será u�lizado em toda a comunicação pública do processo sele�vo, sendo
considerado o nome civil apenas para as etapas internas (formalização do Termo de Compromisso de Estágio),
para a devida iden�ficação do(a) candidato(a), nos termos legais.

2.6. A Procuradoria Geral do Estado - PGE e o CIEE - Centro de Integração Empresa Escola
poderão, a qualquer tempo, verificar as informações fornecidas no ato da Inscrição, e tomarão as medidas
judiciais cabíveis, podendo o(a) candidato(a) em caso de informações falsas ou inverídicas ser desclassificado(a)
do presente processo, ser acionado(a) judicialmente e ainda, desligado(a), caso eventualmente tenha sido
aprovado(a) e contratado(a).

2.7. A Procuradoria Geral do Estado e o Centro de Integração Empresa Escola - CIEE  não se
responsabilizarão por solicitação de inscrição e prova online via internet não recebida por mo�vos de ordem
técnica, tais como: falha dos computadores, do sistema de comunicação de dados, conges�onamento das linhas
de comunicação e falta de energia.

2.8 Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

 

3 – PROGRAMA DE COTAS:

3.1. Nos termos do Art. 17, § 5º, da Lei nº 11.788/2008, fica assegurado reserva de 10% (dez por
cento) das vagas oferecidas para cada curso às pessoas com deficiência.

a. O(A) candidato(a) pessoa com deficiência par�cipará do processo sele�vo em igualdade de
condições com os demais candidatos(as).

3.2. Os(As) candidatos(as) pessoa com deficiência terão a inscrição validada aquelas que se
enquadrem nas categorias discriminadas no ar�go 4º do Decreto nº 3.298/1999, com as alterações introduzidas
pelo Decreto nº 5.296/2004, no § 1º do ar�go 1º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do
Espectro Au�sta), e as contempladas pelo enunciado da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Jus�ça (STJ):
“o(a) candidato(a) com visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas às
pessoas com deficiência”.

3.3. O(A) candidato(a) pessoa com deficiência no ato da inscrição deverá optar por concorrer às
vagas reservadas, fazer upload do laudo médico (documento original ou cópia legível) com emissão no prazo
máximo de 12 meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com a perda da função e a expressa
referência ao código correspondente à Classificação Internacional de Doenças (CID), assinatura e carimbo
contendo o CRM do médico responsável por sua emissão, bem como a provável causa da deficiência,
informando, também, o nome do(a) candidato(a).
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a. deficiência audi�va, além do laudo médico deverá fazer upload exame de audiometria tonal
recente (no máximo de 12 meses) nas frequências 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz, conforme Art. 5º, § 1º, I,
alínea "b", do Decreto nº 5.296, de 02/12/2004. 

3.4. Não sendo comprovada a situação descrita no item 3.2, o(a) candidato(a) perderá o direito a
ser admi�do(a) para as vagas reservadas à pessoa com deficiência.

3.5. O(A) candidato(a) pessoa com deficiência que solicitar um recurso de acessibilidade deverá
fazer o upload do laudo médico, comprovando a condição para atendimento.

a. desde que requerido jus�ficadamente e descrito em laudo médico oficial, o tempo para a
realização das provas poderá ser diferente daquele definido para os(as) demais candidatos(as),

b. Em caso de aprovação, o(a) candidato(a) deverá apresentar o laudo médico original ou cópia
auten�cada, se solicitado pela Procuradoria Geral do Estado - PGE ou pelo Centro de Integração Empresa-Escola
- CIEE.

3.6. Ficam reservadas aos candidatos negros ou pardos a reserva de 20% das vagas oferecidas
nesta seleção e par�ciparão em igualdade de condições com os demais candidatos, conforme o quan�ta�vo
estabelecido neste edital. 

a. só poderão concorrer às vagas reservadas aos(às) candidatos(as) negros (as) aqueles(as) que se
autodeclararem negros(as) ou pardos(as) no ato da inscrição e realizar o upload da autodeclaração, conforme o
quesito cor ou raça no padrão u�lizado pela Fundação Ins�tuto Brasileiro de Geografia e Esta�s�ca - IBGE;

b. O(a) candidato(a) que se autodeclare negro(a) ou pardo(a), para validação de sua par�cipação
no certame pelo sistema de cotas, poderá ser subme�do(a) à comissão de heteroiden�ficação da Procuradoria
Geral do Estado - PGE que atestará seu enquadramento considerando aspectos feno�picos;

3.10. Os nomes dos(as) candidatos(as) que se declararem pessoa com deficiência e
dos(as) candidatos(as) que se autodeclararem negros(as) ou pardos(as) serão divulgados em listas específicas e
em lista de ampla concorrência.

 

4 - DA PROVA ONLINE:

4.1. O processo sele�vo des�na-se à formação de cadastro reserva para o preenchimento das
vagas de Estágio, para estudantes regularmente matriculados(as) nos cursos e semestres ou etapa equivalente,
conforme Anexo I.

4.2. A prova online será realizada gratuitamente no período de 18/04/2022 até às 12:00 (horário
de Porto Velho) do dia 03/05/2022.

4.3. Para realizar a prova o(a) candidato(a) deverá acessar, no site do CIEE (www.ciee.org.br), no
mesmo ambiente de processos públicos no qual fez a inscrição, localizar o link “MEUS PROCESSOS” e em
seguida, no menu “Opções”, clicar em “FAZER A PROVA”.

4.4. O(a) candidato(a) só poderá acessar a prova com o login e senha cadastrados durante a
inscrição.

4.5. Ao logar no sistema de acesso a prova, o(a) candidato(a) receberá via SMS ou e-mail o código
de confirmação para liberação do acesso à prova online.

4.6. O(A) candidato(a) terá 02 (dois) minutos, (120 segundos), para responder cada questão, caso
não responda dentro do tempo determinado, o sistema gravará a resposta em branco e seguirá
automa�camente para próxima questão. 

a. após a conclusão da questão ou término do tempo previsto no item 4.6, esta não poderá mais
ser acessada.

b. As questões e alterna�vas serão selecionadas no banco de dados e apresentadas de forma
randômica, questão por questão.

4.7. A desconexão por qualquer outro mo�vo acarretará na perda de 1 (uma) questão. Ao realizar
nova conexão, a questão não será visualizada novamente e sua resposta será nula, sem direito de subs�tuição da
questão.

a. A exceção da perda da questão se dará ao clicar no botão “Responder e sair da prova”.

http://www.ciee.org.br/
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4.8. O(A) candidato(a) é responsável por realizar a prova em conexão estável e segura.

4.9. O(A) candidato(a) que não realizar a prova online será automa�camente eliminado do
processo sele�vo.

4.10. Este processo sele�vo é composto Prova obje�va online de caráter eliminatório e
classificatório;

4.11. A prova obje�va online de ensino Superior será composta de 50 questões, sendo 20
de Língua Portuguesa, 10 questões de Conhecimentos Gerais e 20 questões de conhecimentos específicos,
baseadas nos seguintes conteúdos programá�cos disposto no anexo II deste edital.

4.12. Recomendações antes do início da prova:

a. Cer�fique sua disponibilidade de tempo para realizar a prova;

b. Procure um local tranquilo e silencioso;

c. Realize a prova individualmente, sem consulta ou apoio de outros materiais ou pessoas;

d. Procure acessar a prova em um local que ofereça internet banda larga;

e. Não abra mais de uma janela/aba do navegador ou print de tela;

f. Cer�fique que o navegador está com o JavaScript a�vado.

4.13. Durante a prova será solicitada a confirmação de iden�dade, onde o(a) candidato(a) deverá
responder às perguntas conforme dados declarados no ato da inscrição. Caso não seja respondido no tempo
indicado ou for dada resposta incorreta a prova será interrompida e a questão apresentada será anulada.

4.14. Durante a realização da prova online o(a) candidato(a) não poderá abrir mais de uma
janela/aba do navegador de internet, �rar o cursor do mouse da tela ou u�lizar print de tela sob pena de ter a
questão anulada.

4.15. Acarretará a eliminação do(a) candidato(a) ou anulação da questão, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis, a burla ou a tenta�va de burla a quaisquer das normas mencionadas no item 4.12, 4.13
e 4.14, para a realização da prova, definidas neste edital ou em outros rela�vos ao processo sele�vo, nos
comunicados, nas instruções ao(a) candidato(a) ou naquelas constantes em cada prova.

4.16. Para cada acerto será computado 01 (um) ponto, totalizando 50 pontos, 

4.17. Somente será classificado o(a) candidato(a) que ob�ver nota igual ou superior a 50% do
total da prova.

4.18. Os candidatos aprovados fora do número de vagas entrarão na lista de classificação e serão
nomeados de acordo com o surgimento de vagas nas localidades da inscrição e cargo a qual concorram.

4.19.. Em caso de empate na classificação, o desempate será feito pelos seguintes critérios para
ensino Superior:

a. ob�ver maior pontuação em  conhecimento específicos;

b. ob�ver maior pontuação em Língua Portuguesa;

c. maior idade; e

d. inscrição mais an�ga.

 

5 - DAS DIVULGAÇÕES DE RESULTADOS E RECURSOS:

5.1. O espelho de prova (gabarito provisório) e o caderno de questões serão divulgados no dia
04/05/2022, no site do CIEE (www.ciee.org.br).

 5.2.  Serão admi�dos recursos quanto ao gabarito da prova obje�va, o qual deverá ser
encaminhado eletronicamente até as 23:59 (horário de Porto Velho) do dia 11/05/2022  para  o endereço
recursos@ciee.ong.br, em formulário específico, disponível para download no site do CIEE www.ciee.org.br.

5.3. Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, fac-símile ou outro meio não previsto
neste edital.

5.4. Serão rejeitados, também, liminarmente, os recursos enviados fora do prazo indicado no item
5.2, bem assim aqueles que não con�verem dados necessários à iden�ficação do(a) candidato(a) ou forem

mailto:recursos@ciee.ong.br
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redigidos de forma ofensiva. 

5.5. O recurso deverá ser individual, por questão, com a indicação do eventual prejuízo,
devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações de ar�gos, legislação, páginas de livros,
nomes dos autores, etc., com a juntada, sempre que possível, de cópia dos comprovantes e, ainda, exposição de
mo�vos e argumentos.

5.6. A decisão da banca examinadora do CIEE será irrecorrível, consis�ndo em úl�ma instância
para recursos, sendo soberana em suas decisões, não sendo aceita, ainda, revisão de recursos.

5.7. Se do exame de recurso resultar na anulação de questão integrante da prova, a pontuação
correspondente a esse item será atribuída a todos(as) os(as) candidatos(as), independentemente de terem
recorrido.

5.8. A publicação da lista de classificação provisória, gabarito oficial e respostas aos recursos serão
feitas em 12/05/2022.

5.9. O recurso contra a lista de classificação provisória deverá ser encaminhado ao endereço
eletrônico recursos@ciee.ong.br, até as 23:59 (horário de Porto Velho) do dia 13/05/2022 em formulário
específico disponível para download no site do CIEE (www.ciee.org.br).

5.10. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de recursos de recursos, revisão de recursos
e/ou recurso do gabarito oficial e resultado final.

5.11. Serão elaboradas três listas de classificação de aprovados:

a. lista geral de ampla concorrência;

b. lista das pessoas com deficiências;

c. lista de autodeclarados(as) negros(as) ou pardos(as);

5.12. As listas que referem o item 5.11 serão elaboradas em ordem decrescente de classificação
das notas ob�das, nos termos deste edital.

5.13. A publicação da lista de classificação final será feita em 17/05/2022 no site www.ciee.org.br 

5.14. Do cronograma das etapas:

 

Etapa Data
Publicação do caderno de questões e do espelho de prova (gabarito
provisório); 04/05/2022

Interposição de recurso contra o gabarito provisório; 11/05/2022
Resposta aos recursos e publicação do gabarito oficial e das listas de
classificação provisória; 12/05/2022

Interposição de recursos contra classificação provisória; 13/05/2022
Publicação das listas de classificação final definitiva. 17/05/2022

 

 

 

6 - DA CONVOCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA VAGA:

6.1. O Centro de Integração Empresa-Escola–CIEE verificará as oportunidades de estágio
encaminhadas pela  Procuradoria Geral do Estado - PGE e convocará os candidatos por ordem de classificação,
observando a localidade, o curso e o semestre da vaga solicitada.

6.2. Serão considerados para convocação, o e-mail e os telefones registrados no momento da
inscrição, sendo de responsabilidade do candidato, manter atualizado os dados cadastrais no CIEE.

6.3. Para preenchimento de cada vaga de estágio o candidato deverá se manifestar em até 24
(vinte e quatro) horas após o recebimento do e-mail de convocação. Se necessário, o CIEE realizará, no máximo,
2 (duas) tenta�vas de contato por telefone em horários dis�ntos.

mailto:recursos@ciee.ong.br
http://www.ciee.org.br/
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6.4. No caso do candidato não ser localizado nas tenta�vas de contato, e-mail e telefone,
realizadas pelo CIEE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o candidato com classificação imediatamente
posterior será convocado.

6.5. Caso não retorne nenhum dos contatos realizados, o candidato irá para o final da lista de
classificados, aguardando o surgimento de nova vaga.

6.6. O candidato que está no final da lista só poderá ser convocado para no máximo mais 1(uma)
vaga.

6.7. O candidato remanejado para o final da lista, convocado para nova vaga, deverá se manifestar
em até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento do e-mail de convocação. Se necessário, o CIEE realizará, no
máximo, 2 (duas) tenta�vas de contato por telefone em horários dis�ntos.

a. Caso não seja localizado ou retorne os contatos (e-mail e telefone) no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas o candidato será desclassificado.

6.8. Os aprovados da lista dos candidatos aprovados serão convocados para preenchimento das
vagas, conforme a seguir:

a. 1ª vaga aberta (ampla concorrência); 

b. 2ª vaga aberta (ampla concorrência);  

c. 3ª vaga aberta (negros e pardos); 

d. 4ª vaga aberta (ampla concorrência); 

e. 5º vaga aberta (pessoa com deficiência); 

f. 6º vaga aberta (ampla concorrência); 

g. 7º vaga aberta (ampla concorrência); 

h. 8º vaga aberta (negros e pardos); 

i. 9ª vaga aberta (ampla concorrência); 

j. 10º vaga aberta (ampla concorrência); 

k. e assim, sucessivamente, para cada curso e localidade, considerando o surgimento de novas
vagas, para a Procuradoria Geral do Estado - PGE, durante o prazo de validade do processo sele�vo.

6.9. Caso não existam estudantes selecionados com direito à reserva de vagas e em número
suficiente para o preenchimento das vagas que vierem a surgir durante o prazo de validade do processo sele�vo,
serão convocados estudantes da lista geral de ampla concorrência.

6.10. Caso o candidato não tenha interesse no processo sele�vo, poderá solicitar a sua
desclassificação, mediante formalização para o e-mail convocacaoespecial@ciee.ong.br.

 

7 – DA CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO:

7.1. A celebração do Acordo de Cooperação e Termo de Compromisso de Estágio será de acordo
com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

7.2. Para a admissão o(a) candidato(a) deverá apresentar os originais e cópias dos seguintes
documentos:

a. Cédula de Iden�dade (RG);

b. Cadastro como Pessoa Física (CPF);

c. Comprovante de matrícula do curso de Graduação ao qual se candidatou, de ins�tuição de
ensino oficial ou reconhecida e entre o 4º (quarto) período/semestre e o 7° (sé�mo) período/semestre ou etapa
equivalente para escolas de regime anual;

d. Declaração da Ins�tuição de Ensino comprovando que o(a) estudante está regularmente
matriculado(a) e cursando (assinada e carimbada).

7.3. O CIEE orientará, no ato da convocação, o prazo e os documentos necessários para a re�rada
do TCE (Termo de Compromisso de Estágio), sendo o(a) candidato(a) aprovado(a) responsável pelos trâmites das
assinaturas junto às partes competentes.

mailto:convocacaoespecial@ciee.ong.br
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7.4. A contratação está sujeita às norma�vas da Procuradoria Geral do Estado - PGE, bem como às
diretrizes da ins�tuição de ensino.

7.5. A vigência do TCE será de acordo com os parâmetros determinados pela Procuradoria Geral
do Estado - PGE, respeitando o disposto na lei 11.788/2008, bem como as diretrizes da ins�tuição de ensino.

7.6. Somente poderão ser contratados(as), estudantes de Ins�tuições de Ensino, que declarem ao
CIEE, através de Termo de Convênio, devidamente assinado, possuir o estágio no Projeto Pedagógico do Curso
(PPC).

 

8 - DISPOSIÇÕES FINAIS:

8.1. O candidato é responsável por acompanhar todos os atos, editais e comunicados publicados
por meio do site www.ciee.org.br.

8.2. A aprovação no processo sele�vo gera para o(a) candidato(a) apenas expecta�va de ser
convocado(a) para preencher vaga de estágio, ficando a concre�zação desse ato condicionada ao surgimento de
vaga durante o período de validade do processo sele�vo.

8.3. O processo sele�vo terá validade de 12 meses a par�r de sua publicação, podendo a critério
da Procuradoria Geral do Estado - PGE ser renovado por igual período.

8.4. O ato da inscrição implicará no conhecimento das instruções e na aceitação tácita das
condições estabelecidas neste edital.

8.5. O Centro de Integração Empresa-Escola não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao(à)
candidato(a) decorrentes de e-mail não atualizado e/ou telefone não atualizado.

8.6. A Procuradoria Geral do Estado - PGE reserva-se o direito de convocar candidatos em número
que atenda às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e a existência de vagas de
estágio.

8.7. A simples inscrição no presente Processo Sele�vo autoriza o CIEE e a Procuradoria Geral do
Estado - PGE  a u�lizar-se dos dados inseridos ou transferi-los, mantendo-se a mesma finalidade para as quais
foram fornecidos.

8.8. Uma vez convocados(as), os(as) candidatos(as) aprovados(as) nas duas etapas que não
formalizarem a assinatura do Termo de Compromisso de Estágio ou mesmo não devolver as vias assinadas, no
prazo es�pulado no ato da convocação, serão considerados(as) desistentes e eliminados(as), seguindo-se à
nomeação do(a) próximo(a) classificado(a).

8.9. Não será fornecido ao candidato comprovante de classificação no processo sele�vo, valendo,
para esse fim, as listas de classificação divulgadas no site do CIEE.

8.10. As dúvidas surgidas na aplicação deste edital, bem como os casos omissos, serão resolvidos
pelo CIEE em conjunto com a Procuradoria Geral do Estado - PGE.

8.11. As dúvidas poderão ser sanadas pela Central de atendimento do CIEE através do número
3003-2433 ou através do e-mail:  eucandidato@ciee.ong.br .

Publique-se.

Porto Velho,  08 de abril 2022.

 

FÁBIO DE SOUSA SANTOS

Secretário-Geral da Procuradoria Geral do Estado

 
 

ANEXO I - DOS CURSOS

CURSO
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA
CONTABILIDADE
DIREITO

http://www.ciee.org.br/
mailto:eucandidato@ciee.ong.br
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO*
ENGENHARIA FLORESTAL
JORNALISMO
MATEMÁTICA

*Serão aceitas inscrições para os seguintes cursos relacionados à Informática: Análise de Sistemas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Ciência da
Computação; Engenharia da Computação; Engenharia de Redes de Computadores; Engenharia de Telecomunicações;Sistemas de Informação; Sistemas
de Internet.

 

ANEXO II - QUADRO DE VAGAS

CURSO LOTAÇÃO VAGAS
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA PORTO VELHO 2

CONTABILIDADE
PORTO VELHO 1
VILHENA 1

DIREITO

PORTO VELHO 2
JI-PARANÁ 1
CACOAL 1
VILHENA 1
BRASILIA 1

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO* PORTO VELHO 2
ENGENHARIA FLORESTAL PORTO VELHO 2
JORNALISMO PORTO VELHO 1
MATEMÁTICA PORTO VELHO 1
TOTAL - 16

 

ANEXO II - DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 – LINGUA PORTUGUESA: interpretação de texto. Ortografia. Acentuação. Pontuação. Emprego,
classificação e flexão das palavras (substan�vo, adje�vo, ar�go, numeral, pronome, advérbio, preposição,
conjunção, interjeição e verbo). Tempos e modos verbais. Colocação pronominal. Significação das palavras
(antônimo, sinônimo, homônimo, parônimo). Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal.
Sintaxe. Figuras de linguagem. Crase. Coerência Textual. Plurais.

 

2 - HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE RONDÔNIA: Aspectos gerais; limites; evolução polí�co
administra�va e econômica; setores produ�vos da agropecuária; hidrografia; área e população; zoneamento
socioeconômico e ecológico; Mudanças Climá�cas, antropoceno e Amazônia; Expansão do neopentecostalismo
na Amazônia; Exploração, conquista, ocupação e colonização da Amazônia; ciclos da borracha; mercan�lismo e
polí�cas de colonização dos vales do Madeira e Guaporé; submissão e resistência dos povos indígenas,
escravizados, quilombolas e populações tradicionais; navegação no rio Madeira; Construção da estrada de ferro
Madeira Mamoré; território federal do Guaporé e criação do Estado de Rondônia; construção das Usinas do
Baixo Madeira; 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NÍVEL SUPERIOR  

 

1 – ADMINISTRAÇÃO: Planejamento Organizacional: 1 Conceitos e princípios de planejamento. 2
Natureza e importância do planejamento. 3 Partes e �pos de planejamento. 4 O ambiente de planejamento. 5
Planejamento como processo e sistema. 6 A organização e operacionalização do planejamento. 7 Métodos e
técnicas de planejamento. 8 Conceitos e Ferramentas da Qualidade. 9 Noções de gestão de projetos e processos.
Administração Pública: 1 Conceito, elementos, poderes; organização e estrutura administra�va, órgãos públicos.
2 Agentes Públicos. 3 A�vidades Administra�vas: conceitos, natureza, fins e princípios básicos. 4 Atos
Administra�vos: conceito e requisitos, atributos, classificação, anulação e revogação, efeitos. 5 – Noções básicas
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de Licitações (Lei 8666/93 e 13.133/21), Licitações na Modalidade pregão (Lei 10.520/02 e Decreto 3.555/2000)
e Sistema de Registro de Preço (Decreto 3.931/2001). 

Administração: Administração Geral: 1 Conceitos básicos de administração: eficiência, eficácia,
efe�vidade, qualidade; papéis do administrador. 2 Funções da administração: planejamento, organização,
direção e controle. 3 Planejamento estratégico. 4 Gestão de projetos. 5 Gestão de processos. 6 Gestão da
qualidade - conceitos e ferramentas. 

 

2 – CONTABILIDADE: Contabilidade Básica: 1 Contabilidade Aplicada à Administração Pública:
conceito, objeto, obje�vo, regime contábil, campo de aplicação. 2 Orçamento Público: conceito, princípios, ciclo
orçamentário, créditos adicionais. 3 Receita: conceito, classificação, estágios. 4 Despesa: conceito, classificação,
estágios. 5 Despesas de Exercícios Anteriores: conceito, ocorrências. 6 Suprimento de Fundos: conceito,
concessão, restrição na concessão. 7 Restos a Pagar: conceito, classificação. 8 Plano de Contas: conceito,
estrutura, sistemas de contas. 9 Prescrição.

 

3 – DIREITO: Direito Cons�tucional: 1 Cons�tuição da República Federa�va do Brasil de 1988. 2
Princípios, direitos e garan�as fundamentais. 3 Organização do Estado: organização polí�co-administra�va. 4
Organização dos Poderes. 5 Poder Judiciário: disposições gerais, os Tribunais. 6 Funções essenciais à Jus�ça.
Direito Administra�vo: 1 Administração Pública: estrutura e a�vidades administra�vas. 2 Poderes e deveres do
administrador público. 3. Atos administra�vos. Licitações e Contratos Administra�vos. 4 Controle da
Administração. 5 Tribunal de Contas. 6 Servidor Público (Lei Complementar 68/92). 7 Responsabilidade Civil do
Estado. 8 Processo Administra�vo: Lei nº 9784/99. 9 Processo Administra�vo Disciplinar. Legislação da
Procuradoria Geral do Estado.  Direitos Humanos: 1 Teoria geral dos direitos humanos. 1.1 Conceito,
terminologia, estrutura norma�va, fundamentação. 2 Afirmação histórica dos direitos humanos. 3 Direitos
humanos e a responsabilidade do Estado. 4 Direitos humanos na Cons�tuição Federal. 5 Documentos históricos
brasileiros. 6 Ins�tucionalização dos direitos e garan�as fundamentais; Teoria Geral do Direito e Direito Civil: 1.
Direito obje�vo. Norma jurídica: caracterís�cas, elementos e classificação. Fontes do direito. Vigência, eficácia,
aplicação, hierarquia e revogação. Interpretação das leis. Conflito intertemporal e interespacial das leis. 2. Direito
subje�vo. Faculdades e interesses. Direito potesta�vo. Faculdade. Poder. Interesse legí�mo. Status. Ônus.
Sujeição. Direito adquirido e expecta�va de direito. 3. Pessoas. Pessoa �sica: começo, fim, capacidade e
legi�midade, emancipação, registro civil e nome. Pessoa jurídica: conceito e classificação. Fundações. Domicílio.
Ausência. Desconsideração da personalidade jurídica. Direitos da personalidade. 4. Bens. Classificações. Bens
públicos e privados: regime jurídico. 5. Fatos, atos e negócios jurídicos: conceito, classificação, defeitos,
modalidades, forma e prova. Existência, validade e eficácia dos negócios jurídicos. Nulidade e anulabilidade.
Princípio da conservação dos negócios jurídicos. 6. Prescrição e decadência. 7. Obrigações. Conceito e elementos
essenciais. Modalidades. 

Direito Processual Civil: 1. Direito Processual Civil. Natureza e conteúdo. Da jurisdição: Espécies e
Caracterís�cas. Princípios rela�vos à jurisdição civil. Do processo. Noções Gerais. Princípios fundamentais.
Pressupostos processuais. Da instrumentalidade do processo. 2. Da ação. Conceito. Teorias. Elementos da ação.
Condições da ação. 3. Sujeitos do processo: o juiz. Competência: conceito, classificação, critérios de
determinação. Prorrogação e prevenção da competência. Incidentes. Partes. Capacidade e legi�mação. Dos
sujeitos especiais: o Advogado e o Procurador do Ente Polí�co. 4. Do processo e do procedimento. Da pe�ção
inicial. Pedido. Comunicação dos atos processuais. Citação e in�mação. Prazos processuais. Revelia. 5. Resposta
do réu. Contestação. Dos recursos. 6. A Fazenda Pública em juízo: Prerroga�vas processuais; Juizados Especiais
da Fazenda Pública: estrutura, procedimentos e recursos cabíveis. 7. Da execução.

 

4 – ENGENHARIA FLORESTAL: Esta�s�ca básica aplicada ao Manejo Florestal, a Ecologia e a
Silvicultura. Procedimentos básicos de amostragem (Amostragem Casual Simples, Amostragem Casual
Estra�ficada e Amostragem Sistemá�ca). Métodos de amostragem (formas e �pos de parcelas u�lizados no
inventário florestal). Procedimentos para amostrar populações florestais a par�r de medidas somente do
diâmetro. Análise econômica de projetos florestais. Economia florestal. Biometria florestal. Crescimento e
produção de florestas equiâneas. Classificação da capacidade produ�va. Estudo da forma das árvores e
sor�mento de madeira. Fundamentos básicos em sensoriamento remoto. Processamento de imagens digitais.
Fundamentos de Sistemas de Informações Geográficas (SIG). Tipos e modelos de dados em um SIG. Relações
entre objetos dentro de um SIG. Estrutura de florestas tropicais. Dinâmica de florestas tropicais. Conservação de
ecossistemas. Classificação 39 da vegetação brasileira. Fitos sociologia. Florestas de produção (eucalipto e pinus).
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Florestas de proteção. Produção e tecnologia de sementes florestais. Produção de mudas florestais. É�ca
Profissional.

 

5 – JORNALISTA: Teorias da Comunicação e do Jornalismo. Aspectos históricos do Jornalismo e
dos meios de comunicação. Comunicação empresarial integrada. Noções de marke�ng. Opinião pública.
Conceitos, técnicas e funções da assessoria de imprensa. Conceitos e técnicas da comunicação pública. Release,
clipping, checklist. Caracterís�cas das publicações ins�tucionais. Relacionamento com a imprensa. Conceitos,
técnicas e aplicações de no�cia e reportagem. Modalidades de entrevista em assessorias de imprensa. Técnicas
de apuração, redação e edição de textos jornalís�cos informa�vos, interpreta�vos e opina�vos para veículos
impressos, rádio, televisão, Internet e intranet. É�ca jornalís�ca. No�cia ins�tucional: caracterís�cas. Produção.
Gerenciamento de crise e assessoria de imprensa. Gestão estratégica da comunicação organizacional. Produção
de no�cias para comunicação interna. Jornalismo público. Telejornalismo. Aspectos históricos. Tecnologias
digitais. Legislação. A construção da no�cia. Redação, produção e reportagem em telejornalismo. Edição.
Linguagem telejornalís�ca.

 

6 – MATEMÁTICA: Conjunto dos números reais. Variação de grandezas. Função polinominal do 1º
grau. Função polinominal do 2º grau. Função logarítmica. Funções trigonométricas. Sistemas lineares. Estudo
dos sistemas lineares. Polinômios. Equações polinomiais. Números complexos. Poliedros. Corpos redondos.
Planos. Paralelismo. Perpendicularismo. Projeções. Distâncias. Ângulos. Triângulos. Polígonos. Circunferência.
Construções geométricas elementares. Isometrias (reflexões em retas, translações, e rotações) e homote�as.
Congruência e semelhança. Sistema de coordenadas cartesianas. Distâncias entre dois pontos. Ponto médio de
um segmento. Alinhamento de três pontos. Coeficiente angular de uma reta. Equações da reta (geral,
segmentaria, reduzida). Posições rela�vas entre retas. Pontos notáveis do triângulo. Equação da
circunferência. Organização da informação. Noções básicas de matemá�ca financeira. Progressões aritmé�cas e
geométricas. Probabilidade: Experimento aleatório, Espaço amostral, União de dois eventos, Eventos
mutuamente exclusivos, Probabilidade Condicional. Esta�s�ca: Termos de uma pesquisa, Representação Gráfica,
Medidas de Tendência Central, Medidas de dispersão.

 

7 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (NÍVEL SUPERIOR): Sistema Operacional Windows e Linux;
Processador de Textos e Planilha Eletrônica (LibreOffice, Microso� Office e Google Docs). Conceitos de Internet:
e-mail e navegadores. Conceitos básicos de Segurança da Informação. Linguagem de programação: JAVA,
Python, Angular; Banco de Dados: MySQL, POSTGRESQL;  Servidor de Aplicações: JBOSS, TOMCAT, Spring;
Administração de redes; Segurança da Informação.

 

Documento assinado eletronicamente por Fabio de Sousa Santos, Secretário(a), em 14/04/2022, às 14:32,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº
21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador
0027946811 e o código CRC 8FB4C76C.

Referência: Caso responda este Edital, indicar expressamente o Processo nº 0020.071498/2022-71 SEI nº 0027946811

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
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