
CONCURSO PÚBLICO 01/2017-EMSERH
ANEXO II DO EDITAL Nº 01 - EMSERH – ÁREA ADMINISTRATIVA, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017

DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
RETIFICADO

CONHECIMENTOS BÁSICOS- NÍVEL SUPERIOR

Língua Portuguesa

1. Interpretação de texto: informações literais e inferências possíveis; ponto de vista do autor; significação

contextual de palavras e expressões; relações entre ideias e recursos de coesão; figuras de estilo.  2.

Conhecimentos linguísticos: ortografia: emprego das letras, divisão silábica, acentuação gráfica, encontros

vocálicos  e  consonantais,  dígrafos;  classes  de  palavras:  substantivos,  adjetivos,  artigos,  numerais,

pronomes,  verbos,  advérbios,  preposições,  conjunções,  interjeições:  conceituações,  classificações,

flexões, emprego, locuções. Sintaxe: estrutura da oração, estrutura do período, concordância (verbal e

nominal); regência (verbal e nominal); crase, colocação de pronomes; pontuação.

Raciocínio Lógico e Matemático

1. Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com

figuras,  com  palavras).  2.  Raciocínio  lógico-matemático:  proposições,  conectivos,  equivalência  e

implicação lógica, argumentos válidos.

Legislação Aplicada à EMSERH

1.  Lei  Estadual  nº  9.732,  de  19  de  dezembro  de  2012  e  suas  alterações.  2.  Regimento  interno  da
EMSERH. 2. Decreto estadual nº 28.889, de 21 de fevereiro de 2013.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Legislação Aplicada ao SUS

1. Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de

Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal. 2. Controle social no SUS. 3. Resolução 453/2012

do Conselho Nacional da Saúde. 4. Constituição Federal, artigos de 194 a 200. 5. Lei Orgânica da Saúde ‐

Lei  no 8.080/1990,  Lei  no 8.142/1990  e  Decreto  Presidencial  no  7.508,  de 28  de junho de  2011.  6.

Determinantes sociais da saúde. 7. Sistemas de informação em saúde.

S23 – ADVOGADO

1. Direito Constitucional. 1.1. Constituição: conceito, objeto, elementos e classificações. Supremacia da

Constituição.  Aplicabilidade  das  normas  constitucionais.  Interpretação  das  normas  constitucionais;

métodos, princípios e limites. 1.2. Poder constituinte. 1.3. Princípios fundamentais. 1.4. Direitos e garantias

fundamentais. 1.5. Organização do Estado. 1.6. Administração pública. 1.7. Organização dos poderes no

Estado. Mecanismos de freios e contrapesos. Poderes legislativo, executivo e judiciário: composição e
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atribuições. 1.8. Funções essenciais à justiça. Ministério Público, advocacia pública e defensoria pública.

1.9.  Controle  da  constitucionalidade.  1.10.  Defesa  do  Estado  e  das  instituições  democráticas.  1.11.

Sistema tributário nacional. 1.12. Finanças públicas. 1.13. Ordem econômica e financeira. 1.14. Ordem

social. 2. Direito Administrativo. 2.1. Conceituação, objeto, fontes e princípios do direito administrativo. 2.2.

Administração  pública.  2.3.  Atos  administrativos.  2.4.  Poderes  da  administração  pública.  2.5.  Bens  e

serviços  públicos.  2.6.  Licitações  e  legislação  pertinente.  2.7.  Contratos  administrativos.  3.  Direito  do

Trabalho.  3.1.  Fontes  do  direito  do  trabalho  e  princípios  aplicáveis.  3.2.  Direitos  constitucionais  dos

trabalhadores. 3.3. Relação de trabalho e relação de emprego. 3.4. Sujeitos do contrato de trabalho. 3.5.

Contrato individual de trabalho. Alteração, suspensão, interrupção e rescisão do contrato de trabalho. 3.6.

Aviso prévio. 3.7. Estabilidade e garantias provisórias de emprego. 3.8. Jornada de trabalho e descanso.

3.9. Salário mínimo. 3.10. Férias. 3.11. Salário e remuneração. 3.12. FGTS. 3.13. Segurança e medicina

no trabalho. 3.14. Proteção ao trabalho do menor. 3.15. Proteção ao trabalho da mulher.  3.16. Direito

coletivo  do  trabalho.  4.  Direito  Processual  do  Trabalho.  4.1.  Provas,  recursos  e  ação  rescisória  no

processo do trabalho. 4.2. Processos de execução. 4.3. Prescrição e decadência no processo do trabalho.

4.4.  Competência  da Justiça  do Trabalho.  4.5.  Rito  sumaríssimo no dissídio  individual.  4.6  Comissão

prévia de conciliação nos dissídios individuais.  4.7 Dissídios coletivos.  4.8 Da Instituição Sindical.  4.9

Processo de multas administrativas.  5.  Direito Civil.  5.1.  Fontes do direito civil,  princípios aplicáveis  e

normas gerais.  5.2.  Pessoas naturais  e pessoas jurídicas.  5.3.  Bens.  5.4.  Atos jurídicos.  5.5.  Negócio

jurídico. 5.6. Prescrição e decadência. 5.7. Prova. 5.8. Obrigações. 5.9. Contratos. 6. Direito Processual

Civil. 6.1. Jurisdição e ação. 6.2. Partes e procuradores. 6.3. Litisconsórcio e assistência. 6.4. Intervenção

de terceiros. 6.5. Ministério Público. 6.6. Competência. 6.7. O juiz. 6.8. Atos processuais. 6.9. Formação,

suspensão e extinção do processo. 6.10. Procedimentos ordinário e sumário. 6.11. Resposta do réu. 6.12.

Revelia. 6.13. Julgamento conforme o estado do processo. 6.14. Provas. 6.15. Audiência. 6.16. Sentença e

coisa julgada. 6.17. Liquidação e cumprimento da sentença. 6.18. Recursos. 6.19. Processo de execução.

6.20. Processo cautelar e medidas cautelares. 6.21. Procedimentos especiais: mandado de segurança,

ação popular, ação civil pública e ação de improbidade administrativa.

S24 - ANALISTA ADMINISTRATIVO 

1. A nova administração pública. 2. O Estado e a Administração Pública na sociedade contemporânea. 3.

Administração  por  objetivos.  4.  Planejamento  e  administração  estratégicos.  5.  Processo  de  controle

estratégico e de desempenho. 6. Planejamento estratégico governamental e metodologias de diagnósticos

e planejamento de situações. 7. Balanced Scorecard, painéis operacionais e serviços compartilhados. 8.

Indicadores de desempenho, diagnóstico empresarial e avaliação de empresas. 9. Gestão da qualidade.

10.  Comportamento  organizacional.  11.  Gestão  de  pessoas.  12.  Gerenciamento  de  projetos.  13.

Desenvolvimento e aprendizagem organizacional e inovação. 14. Processos ou funções administrativas.

15. Administração de materiais e logística. 16. Compras na Administração Pública e legislação pertinente.

17.  Noções  de  Administração  Financeira  e  Orçamentária.  18.  Finanças  e  contabilidade  públicas,

orçamento público, tributação e legislação pertinente.
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S25 – JORNALISTA

1.  Comunicação  e  sociedade.  1.1.  O  que  é  comunicação.  1.2.  O  processo  da  comunicação.  1.3.

Comunicação e sociedade. 1.4. Público, massa e audiência. 1.5. Cultura e representações sociais. 1.6.

Relações sociais e comunicação. 1.7. Processos da comunicação e a construção social da realidade. 1.8.

A comunicação no pensamento social. 2. Ética na comunicação. 2.1. Moral e ética na comunicação social.

2.2. Códigos de ética nas áreas de imprensa, radiodifusão (rádio e TV), relações públicas e novos meios.

2.3. Meios de Assegurar a Responsabilidade Social (MARS): conselhos de comunicação, comissões de

ética e formas de controle social da mídia. 3. Estética na comunicação. 3.1. Estética e reprodutibilidade

técnica.  3.2.  Comunicação  e  arte.  3.3.  Comunicação,  percepção  e  estética.  3.4.  Mídia,  criação  e

padronização  estética.  4.  Comunicação  e  planejamento  gráficos.  4.1.  Os  processos  de  produção,

circulação e consumo da indústria gráfica. 4.2. Análise do produto gráfico. 4.3. Os principais softwares

gráficos. 4.4. Elementos estéticos da comunicação gráfica. 4.5. Programas de diagramação e infográfica.

4.6.  Tipologia  e  medidas  gráficas.  4.7.  Diagramação.  4.8.  Técnicas  de  composição  e  impressão.  5.

Introdução ao jornalismo. 5.1. O conceito de notícia, a objetividade e subjetividade. 5.2. A caracterização, a

captação e a redação de notícias. 5.3. A linguagem jornalística e a estrutura da informação. 5.4. A relação

com as fontes e o público da informação. 5.5. O condicionamento econômico e político. 5.6. A produção da

notícia, os fatores que interferem na produção, a mediação pessoal, organizacional e profissional. 5.7. A

estrutura da notícia nos diversos meios impressos e audiovisuais. 5.8. A inserção no espaço tempo e a

rotina de produção. 5.9. Técnicas de produção de texto para jornalismo. 6. Jornalismo corporativo. 6.1.

Diferenças  básicas  entre  o  jornalismo  de  um  veículo  tradicional  de  comunicação  e  as  publicações

institucionais  de organizações públicas  e privadas.  6.2.  Os produtos da atividade jornalística.  6.3.  Os

meios de comunicação voltados para os públicos interno e externo. 6.4. O jornalismo digital. 7. Teoria da

imagem. 7.1. Conceitos básicos de imagem. 7.2. O processo de percepção. 7.3. Imagem, representação e

realidade. 7.4. A função social da imagem. 7.5. A imagem no cinema, na televisão, na propaganda, na

imprensa e na fotografia. 8. Fotografia. 8.1. O realismo e a fotografia. 8.2. Princípios da câmara escura.

8.3.  Aspectos  da  linguagem.  8.4.  Elementos  técnicos:  formato,  relação  entre  abertura  e  velocidade,

sensibilidade  e  gama  de  cinzas  de  um  negativo.  8.5.  Elementos  plásticos:  enquadramento,  luz,

composição  e  efeitos  da  3ª  dimensão.  8.6.  Fotogramas.  8.7.  Retratos.  8.8.Jornalismo  fotográfico.  9.

Comunicação  organizacional.  9.1.  Produção  e  produto  multimídia.  9.2.  Terminologia,  fundamentos  e

requisitos  da interação homem computador:  usabilidade,  colaboração,  comunicação,  acessibilidade de

interfaces e localização. 9.3. Design de Informação. Arquitetura de informação. Sistemas de organização,

navegação  e  busca.  Interface.  9.4.  Novas  mídias  audiovisuais.  Confronto,  interação,  integração  e

convergência  entre  as  novas  mídias  e  os  meios  audiovisuais  tradicionais.  9.5.  Hipertextualidade,

multimídia  e  interatividade.  9.6.  Tratamento  e  processamento  da  imagem  e  do  áudio  em  suportes

digitalizados de edição, produção e distribuição de conteúdo.

CONHECIMENTOS BÁSICOS – NÍVEL MÉDIO

Língua Portuguesa

1. Interpretação de texto: informações literais e inferências possíveis; ponto de vista do autor; significação

contextual de palavras e expressões; relações entre ideias e recursos de coesão; figuras de estilo.  2.
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Conhecimentos linguísticos: ortografia: emprego das letras, divisão silábica, acentuação gráfica, encontros

vocálicos  e  consonantais,  dígrafos;  classes  de  palavras:  substantivos,  adjetivos,  artigos,  numerais,

pronomes,  verbos,  advérbios,  preposições,  conjunções,  interjeições:  conceituações,  classificações,

flexões, emprego, locuções. Sintaxe: estrutura da oração, estrutura do período, concordância (verbal e

nominal); regência (verbal e nominal); crase, colocação de pronomes; pontuação.

Raciocínio Lógico e Matemático

1. Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com

figuras,  com  palavras).  2.  Raciocínio  lógico-matemático:  proposições,  conectivos,  equivalência  e

implicação lógica, argumentos válidos.

Legislação Aplicada à EMSERH

1.  Lei  Estadual  nº  9.732,  de  19  de  dezembro  de  2012  e  suas  alterações.  2.  Regimento  interno  da
EMSERH. 2. Decreto estadual nº 28.889, de 21 de fevereiro de 2013.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Legislação Aplicada ao SUS

1. Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de

Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal. 2. Controle social no SUS. 3. Resolução 453/2012

do Conselho Nacional da Saúde. 4. Constituição Federal, artigos de 194 a 200. 5. Lei Orgânica da Saúde ‐

Lei  no 8.080/1990,  Lei  no 8.142/1990  e  Decreto  Presidencial  no  7.508,  de 28  de junho de  2011.  6.

Determinantes sociais da saúde. 7. Sistemas de informação em saúde.

M03 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

1. Qualidade no atendimento ao público. Comunicabilidade, apresentação, atenção, cortesia, interesse,

presteza,  eficiência,  tolerância,  discrição,  conduta  e  objetividade.  2.  Trabalho  em  equipe.  2.1.

Personalidade e relacionamento. 2.2. Eficácia no comportamento interpessoal. 2.3. Fatores positivos do

relacionamento.  2.4.  Comportamento  receptivo  e  defensivo,  empatia  e  compreensão  mútua.  3.

Conhecimentos  básicos  de  administração.  3.1.  Características  das  organizações  formais:  tipos  de

estrutura  organizacional,  natureza,  finalidades  e  critérios  de  departamentalização.  3.2.  Processo

organizacional:  planejamento,  direção,  comunicação,  controle  e  avaliação.  3.3.  Comportamento

organizacional: motivação, liderança e desempenho. 4. Patrimônio. 4.1. Conceito. 4.2. Componentes. 4.3.

Variações  e  configurações.  5.  Hierarquia  e  autoridade.  6.  Eficiência,  eficácia,  produtividade  e

competitividade.  7.  Processo  decisório.  8.  Planejamento  administrativo  e  operacional.  9.  Divisão  do

trabalho. 10. Controle e avaliação. 11. Motivação e desempenho. 12. Liderança. 13. Gestão da qualidade.

14. Técnicas de arquivamento: classificação, organização, arquivos correntes e protocolo. 15. Noções de

cidadania.  16.  Noções  de  uso  e  conservação  de  equipamentos  de  escritório.  17.  Compras  na

Administração Pública. 17.1. Licitações e contratos. 17.2. Princípios básicos da licitação. 17.3. Legislação

pertinente.
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