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RETIFICAÇÃO Nº 01 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 
 

 
O Prefeito Municipal de Nova Friburgo, no uso de suas atribuições legais, TORNA 

PÚBLICO a presente retificação do Edital de Abertura nº 01/2015, publicado no dia 30/09/2015, como 
segue: 
 
  Art. 1º - Ficam retificados os itens abaixo em destaque do Edital de Abertura, passando 
a ter a seguinte redação: 
 
1.1.2 DOS CARGOS 
 
 

CARGO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

VAGAS 
GERAL 

VAGA
S PPD 

SALÁRIO INICIAL 
(R$) 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

(R$) 

Fiscal de Atividades Econômicas 
40 

4 
 2.708,25 22,50 

Fiscal de Tributos 
40 

6 
 2.708,25 22,50 

 
 
1.3 DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: 
 
Engenheiro de Segurança do Trabalho 
Atribuições: 
Supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços de Engenharia de Segurança Trabalho; 
estudar as condições de segurança dos locais de trabalho e das instalações e equipamentos, com vistas 
especialmente aos problemas de controle de risco, controle de poluição, higiene do trabalho, ergonomia, 
proteção contra incêndio e saneamento; planejar e desenvolver a implantação de técnicas relativas a 
gerenciamento e controle de riscos; vistoriar, avaliar, realizar perícias, arbitrar, emitir parecer, laudos 
técnicos e indicar medidas de controle sobre grau de exposição e agentes agressivos de riscos físicos, 
químicos e biológicos, tais como: poluentes atmosféricos, ruídos, calor radiação em geral e pressões 
anormais, caracterizando as atividades, operações e locais insalubres e perigosos; analisar riscos, 
acidentes e falhas, investigando causas, propondo medidas preventivas e corretivas e orientando 
trabalhos estatísticos, inclusive com respeito a custos; propor políticas, programas, normas e 
regulamentos de Segurança do Trabalho, zelando pela sua observância; elaborar projetos de sistemas 
de segurança e assessorar a elaboração de projetos de obras, instalações e equipamentos, opinando do 
ponto de vista da Engenharia de Segurança; estudar instalações, máquinas e equipamentos, 
identificando seus pontos de risco e projetando dispositivos de Segurança; projetar sistemas de proteção 
contra incêndio, coordenar atividades de combate a incêndio e de salvamento e elaborar planos para 
emergência e catástrofes; inspecionar locais de trabalho no que se relaciona com a Segurança do 
Trabalho, delimitando áreas de periculosidade; especificar, controlar e fiscalizar sistemas de proteção 
coletiva e equipamentos de segurança, inclusive os de proteção individual e os de proteção contra 
incêndio, assegurando-se de sua qualidade e eficiência; opinar e participar da especificação para 
aquisição de substâncias e equipamentos cuja manipulação, armazenamento, transporte ou 
funcionamento possam apresentar riscos, acompanhando o controle do recebimento e da expedição; 
elaborar planos destinados a criar e desenvolver a prevenção de acidentes, promovendo a instalação de 
comissões e assessorando-lhes o funcionamento; orientar o treinamento específico de segurança do 
trabalho e assessorar a elaboração de programas de treinamento geral, no que diz respeito à Segurança 
do Trabalho; acompanhar a execução de obras e serviços decorrentes da adoção de medidas de 
segurança, quando a complexidade dos trabalhos a executar assim o exigir; colaborar na fixação de 



  

 

 

  

  PPrreeffeeiittuurraa  MMuunniicciippaall  ddee  NNoovvaa  FFrriibbuurrggoo--RRJJ 

 

requisitos de aptidão para o exercício de funções, apontando os riscos decorrentes desses exercícios; 
propor medidas preventivas no campo de Segurança do Trabalho, em face do conhecimento da natureza 
e gravidade das lesões provenientes do Acidente de Trabalho, incluídas as doenças do trabalho; 
informar aos servidores as condições que possam trazer danos à sua integridade e as medidas que 
eliminam ou atenuam estes riscos e que deverão ser tomadas; outras compatíveis com a natureza do 
cargo, previstas nas normas legais aplicáveis à espécie. 
Requisitos: 
Formação completa em Curso Superior de Graduação em Engenharia ou Formação completa em Curso 
Superior de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Formação completa em Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. 
Registro profissional junto ao órgão de classe. 
 
 
Engenheiro de Trânsito 
Atribuições: 
Desenvolver projetos para o trânsito da cidade, como sinalização, vias, mãos de trânsito; elaborar 
normas e documentação técnica; outras compatíveis com a natureza do cargo, previstas nas normas 
legais aplicáveis à espécie. 
Requisitos: 
Formação completa em Curso Superior de Graduação em Engenharia ou Formação completa em Curso 
Superior de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Formação completa em Pós-Graduação em Engenharia de Transportes ou Trânsito ou Mobilidade 
Urbana. 
Registro profissional junto ao órgão de classe. 
 
 
Fiscal de Atividades Econômicas 
Atribuições: 
Fiscalizar a regularidade da localização e funcionamento dos estabelecimentos, onde quaisquer pessoas  
físicas ou jurídicas exerçam suas atividades; fiscalizar a regularidade da exploração dos meios de 
publicidade ao ar livre em locais expostos ao público; fiscalizar a regularidade da ocupação de vias e 
logradouros públicos para a prática de qualquer atividade; fiscalizar a regularidade do uso e ocupação 
dos bens dominicais do Município; fiscalizar o cumprimento das posturas relativas ao comércio e 
atividades profissionais, exercidas pelos deficientes físicos, carentes e ambulantes; fiscalizar o 
cumprimento das posturas relativas ao funcionamento de casas de diversões e praças desportivas, 
assim como as atividades comerciais exercidas em seu interior; fiscalizar o cumprimento das posturas 
relativas ao funcionamento e atividade dos estabelecimentos hoteleiros; fiscalizar o cumprimento das 
posturas relativas ao funcionamento e atividade das bancas de jornais e revistas; f iscalizar o 
cumprimento das posturas relativas aos estabelecimentos de comércio varejista de combustíveis 
minerais; fiscalizar o cumprimento das posturas relativas ao fabrico, trânsito, comércio, depósito e 
queima de fogos de artifício e " balões de fogo "; f iscalizar o cumprimento das posturas relativas à 
utilização de terrenos baldios particulares para estacionamento de veículos; f iscalizar o cumprimento 
das posturas relativas ao horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais; fiscalizar o 
cumprimento das posturas relativas ao plantão das farmácias e drogarias; fiscalizar o cumprimento das 
posturas relativas à produção de ruído, em conjunto com os órgãos públicos municipais e estaduais com 
atuação na matéria; fiscalizar o cumprimento das posturas relativas à exibição, em logradouros públicos, 
de cantores, músicos e pequenos conjuntos musicais; fiscalizar o cumprimento das posturas relativas à 
execução de serviços mecânicos em vias públicas; fiscalizar o cumprimento das posturas relativas à 
construção de canteiros ajardinados ou colocação de dispositivos especiais nos passeios e logradouros 
públicos; fiscalizar o cumprimento das posturas relativas à utilização e à preservação do asseio nos 
espaços públicos ocupados por mesas e cadeiras de estabelecimentos comerciais; fiscalizar o 
cumprimento das posturas relativas ao exercício do comércio em feiras livres; lavrar autos de apreensão, 
infração, expedir termos de notificação, intimação e afixar editais de legalização, embargo, interdição e 
notificação; outras compatíveis com a natureza do cargo, previstas nas normas legais aplicáveis à 
espécie. 
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Requisitos: 
Formação completa em Curso Superior de Graduação em qualquer área. 
Registro profissional junto ao órgão de classe, e, em específico, nos termos do art. 28, inciso VII, da Lei 
Federal n.º 8.906, de 04 de julho de 1994, deve se observar o seguinte: os bacharéis em Direito estão 
dispensados de apresentar o registro no respectivo órgão de classe e os advogados regularmente 
inscritos deverão até a data da posse comprovar o cancelamento de registro junto à Ordem dos 
Advogados do Brasil. 
Curso básico de informática. 
 
 
Fiscal de Tributos 
Atribuições: 
Instruir, orientar e fiscalizar os contribuintes quanto ao cumprimento da Legislação Tributaria Municipal; 
coletar, examinar e selecionar as informações necessárias à execução da fiscalização externa; realizar, 
quando designado, cadastramento dos contribuintes, assim como o cálculo, lançamento, cobrança e 
controle da arrecadação dos tributos; fiscalizar tributos municipais junto a estabelecimentos comerciais, 
prestadores de serviços e demais entidades, bem como verificar a regularidade das escritas em livros e 
registros fiscais instituídos pela legislação específica; lavrar autos de infração e apreensão, bem como 
termos de exame de escrita, fiança, responsabilidade, intimação e documentos correlatos; elaborar 
planos de fiscalização objetivando a racionalização dos trabalhos nos órgãos, coligindo, examinando e 
preparando elementos necessários à execução da fiscalização externa; fornecer elementos para o 
aperfeiçoamento de manuais de fiscalização, identificando rotinas e procedimentos; efetuar perícias 
contábil-fiscais especializadas, realizando diligências necessárias; intimar contribuintes a apresentar, em 
prazo determinado, os livros e documentos não exibidos à fiscalização; proceder a fiscalização de 
tributos nos documentos em poder dos contribuintes e investigar a evasão, elisão ou fraude no 
pagamento dos impostos; dar parecer nos pedidos de isenção fiscal  e recurso aos valores tributados; 
realizar plantões fiscais e elaborar relatórios das fiscalizações realizadas; fornecer elementos para a 
avaliação da produtividade de ação fiscal empreendida, bem como efetuar relatórios sobre as 
fiscalizações efetuadas; prestar aos contribuintes esclarecimentos fiscais, em plantões fiscais  ou através 
de meios de comunicação disponíveis, inclusive atendimento presencial; propor realização de 
diligências, inquéritos e sindicâncias que visem resguardar os interesses da Fazenda Municipal; propor 
medidas relativas à legislação tributária, à fiscalização fazendária e à administração fiscal, bem como às 
destinadas ao aprimoramento do sistema arrecadador do Município; outras compatíveis com a natureza 
do cargo, previstas nas normas legais aplicáveis à espécie. 
Requisitos: 
Formação completa em Curso Superior de Graduação em qualquer área. 
Registro profissional junto ao órgão de classe, e, em específico, nos termos do art. 28, inciso VII, da Lei 
Federal n.º 8.906, de 04 de julho de 1994, deve se observar o seguinte: os bacharéis em Direito estão 
dispensados de apresentar o registro no respectivo órgão de classe e os advogados regularmente 
inscritos deverão até a data da posse comprovar o cancelamento de registro junto à Ordem dos 
Advogados do Brasil. 
Curso básico de informática. 
 
 
Professor de Ciências 
Atribuições: 
Promover a educação dos (as) alunos (as) do 6º ao 9º ano dos Anos Finais do Ensino Fundamental por 
intermédio das ciências naturais; planejar cursos, aulas e atividades escolares; avaliar processo de 
ensino-aprendizagem e seus resultados; registrar práticas escolares de caráter pedagógico; desenvolver 
atividades de estudo; participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; para o 
desenvolvimento das atividades é mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas. 
Requisitos: 
Formação completa em Curso Superior com Licenciatura Plena na área pretendida. 
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Professor de Educação Artística 
Atribuições: 
Promover a educação dos (as) alunos (as) do 6º ao 9º ano dos Anos Finais do Ensino Fundamental por 
intermédio da educação artística; planejar cursos, aulas e atividades escolares e culturais; avaliar 
processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; registrar práticas escolares de caráter pedagógico 
e lúdico; desenvolver atividades de estudo; participar das atividades educacionais e comunitárias da 
escola; para o desenvolvimento das atividades é mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas. 
Requisitos: 
Formação completa em Curso Superior com Licenciatura Plena na área pretendida. 
 
 
Professor de Geografia 
Atribuições: 
Promover a educação dos (as) alunos (as) do 6º ao 9º ano dos Anos Finais do Ensino Fundamental por 
intermédio dos estudos geográficos; planejar cursos, aulas e atividades escolares; avaliar processo de 
ensino-aprendizagem e seus resultados; registrar práticas escolares de caráter pedagógico; desenvolver 
atividades de estudo; participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; para o 
desenvolvimento das atividades é mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas. 
Requisitos: 
Formação completa em Curso Superior com Licenciatura Plena na área pretendida. 
 
 
Professor de História 
Atribuições: 
Promover a educação dos (as) alunos (as) do 6º ao 9º ano dos Anos Finais do Ensino Fundamental por 
intermédio de estudos históricos; planejar cursos, aulas e atividades escolares; avaliar processo de 
ensino-aprendizagem e seus resultados; registrar práticas escolares de caráter pedagógico; desenvolver 
atividades de estudo; participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; para o 
desenvolvimento das atividades é mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas. 
Requisitos: 
Formação completa em Curso Superior com Licenciatura Plena na área pretendida. 
 
 
Professor de Língua Inglesa 
Atribuições: 
Promover a educação dos (as) alunos (as) do 6º ao 9º ano dos Anos Finais do Ensino Fundamental por 
intermédio dos estudos da língua inglesa; planejar cursos, aulas e atividades escolares; avaliar processo 
de ensino-aprendizagem e seus resultados; registrar práticas escolares de caráter pedagógico; 
desenvolver atividades de estudo; participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; para 
o desenvolvimento das atividades é mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas. 
Requisitos: 
Formação completa em Curso Superior com Licenciatura Plena na área pretendida. 
 
 
Professor de Língua Portuguesa 
Atribuições: 
Promover a educação dos (as) alunos (as) do 6º ao 9º ano dos Anos Finais do Ensino Fundamental por 
intermédio dos estudos da língua portuguesa; planejar cursos, aulas e atividades escolares; avaliar 
processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; registrar práticas escolares de caráter pedagógico; 
desenvolver atividades de estudo; participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; para 
o desenvolvimento das atividades é mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas. 
Requisitos: 
Formação completa em Curso Superior com Licenciatura Plena na área pretendida. 
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Professor de Matemática 
Atribuições: 
Promover a educação dos (as) alunos (as) do 6º ao 9º ano dos Anos Finais do Ensino Fundamental por 
intermédio dos estudos da matemática; planejar cursos, aulas e atividades escolares; avaliar processo 
de ensino-aprendizagem e seus resultados; registrar práticas escolares de caráter pedagógico; 
desenvolver atividades de estudo; participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; para 
o desenvolvimento das atividades é mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas. 
Requisitos: 
Formação completa em Curso Superior com Licenciatura Plena na área pretendida. 
 
 
2.18 Em 09 de dezembro de 2015 será divulgado edital de ensalamento e disponibilizado o cartão de 
inscrição, através dos endereços eletrônicos www.exatuspr.com.br e www.pmnf.rj.gov.br e Diário Oficial 
do Município. 
 
 
8.8 Caberá ao Prefeito Municipal de Nova Friburgo homologar o resultado final do concurso público, 
dentro de 30 (trinta) dias, contados da publicação da classificação final. 
 
 
8.9 As despesas decorrentes da participação no concurso público e aquelas decorrentes de 
deslocamentos ou mudança de domicílio para investidura no cargo correrão às expensas do .candidato. 
 
 
8.10 A ausência ou recusa do candidato em participar da prova objetiva, prova prática e teste de aptidão 
física implicará, automaticamente, na sua exclusão do concurso. 
 
 
8.11 O resultado final das provas escritas será divulgado em edital no Diário Oficial do Município e 
através dos sites: www.exatuspr.com.br e www.pmnf.rj.gov.br. 
 
 
8.12 A aprovação do candidato no concurso público assegurará apenas a expectativa de direito à posse, 
ficando este ato, condicionado à observância das disposições legais pertinentes, do exclusivo interesse e 
conveniência da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, obedecendo a ordem de classificação e ao prazo 
de validade do concurso público. 
 
 
  Art. 2º  - Fica retificado em destaque o Anexo I – Conteúdo Programático do Edital de 
Abertura, passando a ter a seguinte redação: 
 
ANALISTA DE SISTEMAS 
REDES DE COMPUTADORES: Transmissão Tipos e meios de transmissão e de cabeamento. Técnicas 
de circuitos, pacotes e células. Tecnologias de redes locais e de longa distância (LAN, MAN e WAN). 
Topologias Elementos de interconexão de redes de computadores (gateways, hubs, repetidores, bridges, 
switches e roteadores). Modelo de referência OSI e Arquitetura TCP/IP: Protocolos, segmentação e 
endereçamento, serviço DNS e entidades de registros. Gerenciamento de redes TCP/IP: Arquitetura de 
gerenciamento e SNMP. Características dos principais protocolos de comunicação. Redes de longa 
distância: MPLS. Redes sem fio: padrões 802.11, protocolos 802.1x, EAP, WEP, WPA e WPA2. 
SEGURANÇA DE REDES: Prevenção e tratamento de incidentes. Dispositivos de segurança: firewalls, 
IDS, IPS, proxies, NAT e VPN. Tipos de ataques: spoofing, flood, DoS, DDoS, phishing. Malwares: vírus 
de computador, cavalo de tróia, adware, spyware, backdoors, keylogger, worms. Criptografia Conceitos 
básicos e aplicações. Protocolos criptográficos. Criptografia simétrica e assimétrica. Principais 
algoritmos. Assinatura e certificação digital. Gestão de segurança da informação Normas NBR ISO/IEC 
27001 e 27002. Gestão de riscos e continuidade de negócio Normas NBR ISO/IEC 15999 e 
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27005.SISTEMAS OPERACIONAIS: Windows e Linux Conceitos básicos. Noções de administração. 
Serviços de diretório: Active Directory e LDAP. Serviços de E-mail: MS Exchange. Virtualização. 
Tecnologias e arquitetura de Datacenter Conceitos básicos. Serviços de armazenamento, padrões de 
disco e de interfaces. RAID. Tecnologias de armazenamento DAS, NAS e SAN. Tecnologias de 
backup.BANCO DE DADOS: Desempenho e Otimização: Técnicas de análise de desempenho e 
otimização de consultas Oracle, SQL e PLSQL. Sistemas de Suporte a Decisão e Gestão de Conteúdo. 
Business Intelligence: Arquitetura e aplicações de Data Warehousing, ETL e OLAP. Técnicas 
demodelagem e otimização de bases de dados multidimensionais. Sistemas gerenciadores de bancos de 
dados Oracle e MS SQL SERVER Conceitos básicos. Noções de administração. Topologia típica de 
ambientes com alta disponibilidade e escalabilidade. Técnicas para detecção de problemas. GESTÃO E 
GOVERNANÇA DE TI: Gerenciamento de projetos – PMBOK 4ª edição Projetos e a organização. 
Escritórios de projetos: modelos e características. Processos, grupos de processos e áreas de 
conhecimento. Gerenciamento de serviços – ITIL v3 Conceitos básicos e objetivos. Processos e funções 
de estratégia, desenho, transição e operação de serviços. Governança de TI– COBIT 4.1 Conceitos 
básicos e objetivos. Requisitos da informação. Recursos de tecnologia da informação. Domínios, 
processos e objetivos de controle.  
OBS.: excluído o conteúdo: LICITAÇÕES E CONTRATOS: Legislação aplicável à contratação de bens e 
serviços de TI.Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002. Elaboração e fiscalização de contratos. Cláusulas e 
indicadores de nível de serviço. O papel do fiscalizador e do preposto do contrato. Acompanhamento da 
execução contratual. Registro e notificação de irregularidades. Definição e aplicação de penalidades e 
sanções administrativas. 
 
 
FISCAL DE TRIBUTOS 
DIREITO EMPRESARIAL: Direito de empresa. Empresário. Sociedade: não personificada e 
personificada. Espécies. Estabelecimento. Sociedades civis e empresárias. Responsabilidade dos 
sócios, diretores e administradores. Falência. Lei das S/A. 
DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição. Conceito. Classificação. Aplicabilidade e Interpretação das 
Normas Constitucionais. Poder Constituinte. Conceito, Finalidade, Titularidade e Espécies. Reforma da 
Constituição. Cláusulas Pétreas.  Autonomia dos Municípios. Supremacia da Constituição. Controle de 
Constitucionalidade. Sistemas de Controle de Constitucionalidade. Ação Direta de Inconstitucionalidade. 
Ação Declaratória de Constitucionalidade. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 
Princípios Fundamentais da Constituição Brasileira. Organização dos Poderes do Estado. Conceito de 
Poder: Separação, Independência e Harmonia. Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e Deveres 
Individuais, Coletivos, Sociais, Políticos e Nacionalidade. Tutela Constitucional das Liberdades: Mandado 
de Segurança, Habeas Corpus, Habeas Data, Ação Popular, Mandado de Injunção e Direito de Petição. 
Ação Civil Pública. Da tributação e do orçamento. Da Ordem Econômica e Financeira. Da Ordem Social. 
Seguridade Social: Conceito, Objetivos e Financiamento. Previdência Social. Administração Pública: 
Princípios Constitucionais. 
DIREITO TRIBUTÁRIO: Competência Tributária. Limitações Constitucionais do Poder de Tributar. 
Imunidades. Princípios Constitucionais Tributários. Conceito e Classificação dos Tributos. Espécies 
Tributárias. Tributos de Competência da União. Tributos de Competência dos Estados. Tributos de 
Competência dos Municípios. Repartição das Receitas Tributárias Simples Nacional. Legislação 
Tributária. Vigência da Legislação Tributária. Aplicação da Legislação Tributária. Interpretação e 
Integração da Legislação Tributária. Obrigação Tributária Principal e Acessória. Fato Gerador da 
Obrigação Tributária. Sujeição Ativa e Passiva. Solidariedade. Capacidade Tributária. Domicílio 
Tributário. Responsabilidade Tributária. Responsabilidade dos Sucessores. Responsabilidade de 
Terceiros. Responsabilidade por Infrações. Denúncia Espontânea. Crédito Tributário. Constituição do 
Crédito Tributário. Lançamento. Modalidades de Lançamento. Hipóteses de alteração do lançamento. 
Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário. Modalidades. Extinção do Crédito Tributário. 
Modalidades. Pagamento Indevido. Exclusão do Crédito Tributário. Modalidades.  Garantias e Privilégios 
do Crédito Tributário.  Administração Tributária. Fiscalização. Dívida Ativa. Certidões Negativas. 
DIREITO ADMINISTRATIVO: Conceito e fontes do Direito Administrativo. Regime jurídico administrativo.  
A Administração Pública: Conceito. Princípios. Poderes e deveres do administrador público. Uso e abuso 
do poder. Organização da Administração. Administração Pública Direta e Indireta Terceiro Setor. 
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Consórcios Públicos. Poderes Administrativos: poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, 
poder disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia. Atos Administrativos: conceitos e requisitos;, 
atributos, classificação e espécies; motivação; invalidação, revogação e extinção; mérito. Licitação: 
conceito, finalidades, princípios, objeto; obrigatoriedade, dispensa e inexigibilidade; modalidades, 
procedimentos, anulação e revogação; sanções penais; normas gerais de licitação. Contratos firmados 
pela Administração Pública: conceito, peculiaridades e interpretação; formalização; execução e 
inexecução;, revisão e rescisão; normas gerais aplicáveis aos contratos. Serviços Públicos: conceitos: 
classificação; regulamentação; controle; permissão; concessão e autorização. Agentes públicos. 
Servidores públicos. Regime estatutário. Direitos, deveres e responsabilidade. Responsabilidade civil do 
Estado e dos demais prestadores de serviços públicos. Ação de Indenização. Ação Regressiva.  
Improbidade administrativa. Controle da Administração Pública: Conceito. Tipos e Formas de Controle. 
Controle Interno e Externo. Controle Prévio, Concomitante e Posterior. Controle Parlamentar. Controle 
pelos Tribunais de Contas. Controle Jurisdicional. Meios de Controle Jurisdicional. 
FINANÇAS PÚBLICAS: Objetivos, metas, abrangência e definição das Finanças Públicas. Visão 
clássica das funções do Estado; evolução das funções do Governo. Os princípios teóricos de tributação. 
Impostos, tarifas, contribuições fiscais e parafiscais: definições. Tipos de impostos: Progressivos, 
Regressivos, Proporcionais. Diretos e indiretos. Reforma Tributária. Carga Fiscal: Progressiva. 
Regressiva. Neutra. Carga Fiscal Ótima. Financiamento do Setor Público.  Efeitos da ausência ou do 
excesso de cobrança de impostos. A curva reversa. O efeito de curto, médio e longo prazo da inflação e 
do crescimento econômico sobre a distribuição da carga fiscal. Classificação da Receita Orçamentária: 
receitas públicas, receitas originárias e derivadas. Classificação da Despesa Orçamentária.  Conceito de 
déficit público: a dívida pública no Brasil. Política fiscal: equilíbrio orçamentário; estabilização da moeda. 
Interação entre as Políticas Fiscal, Monetária e Cambial. Federalismo fiscal: políticas e critérios de 
distribuição de receitas e encargos entre as esferas do governo. Pacto Federativo e as políticas públicas.  
Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal: princípios, objetivos; efeitos no planejamento e no processo 
orçamentário; limites para a despesa de pessoal; limites para a dívida; mecanismos de transparência 
fiscal. Renúncia de receita. Geração de despesas. Transferências voluntárias: conceito, requisitos. 
Destinação de recursos para o setor privado: requisitos, vedações. Relatórios de gestão fiscal e da 
execução orçamentária. Transparência e fiscalização da gestão fiscal. 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Organização do Estado e da Administração Pública. Modelos teóricos 
de Administração Pública: patrimonialista, burocrático e gerencial. Experiências de reformas 
administrativas. O processo de modernização da Administração Pública. Evolução dos 
modelos/paradigmas de gestão: a nova gestão pública. Governabilidade, governança e accountability. 
Governo eletrônico e transparência. Qualidade na Administração Pública. Novas tecnologias gerenciais e 
organizacionais e sua aplicação na Administração Pública. Gestão Pública empreendedora.  
Planejamento: planejamento estratégico; planejamento baseado em cenários; gerenciamento de 
projetos; gerenciamento de processos. Processo decisório: técnicas de análise e solução de problemas; 
fatores que afetam a decisão; tipos de decisões. Gestão de pessoas: estilos de liderança; liderança 
situacional; gestão por competências; gestão de conflitos; trabalho em equipe; motivação; 
“empoderamento”. Comunicação organizacional: habilidades e elementos da comunicação. Gestão da 
informação e do conhecimento. Controle administrativo: princípios, mecanismos e objetivos; conceitos de 
eficiência, eficácia e efetividade. As novas tecnologias e seus impactos na administração organizacional.  
Pacto Federativo e relações intergovernamentais: o federalismo fiscal brasileiro. 
ÉTICA DO SERVIDOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Princípios constitucionais de natureza ética: 
moralidade, impessoalidade, probidade e publicidade. Normas penais relativas ao servidor público – 
Estatuto do Servidor – Dos Crimes contra a Administração Pública. 
MATEMÁTICA FINANCEIRA: Juros simples. Montante e juros. Taxa real e taxa efetiva. Taxas 
equivalentes. Capitais equivalentes. Juros compostos. Montante e juros. Taxa real e taxa efetiva. Taxas 
equivalentes. Capitais equivalentes. Capitalização contínua. Descontos: simples, composto. Desconto 
racional e desconto comercial. Amortizações. Sistema francês. Sistema de amortização constante. 
Sistema misto. Fluxo de caixa. Valor atual. Taxa interna de retorno. 
LEGISLAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS: Tributos de Competência do Município. Limitações da 
Competência Tributária. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza: Obrigação Principal, fato gerador 
e incidência, não-incidência. Contribuintes e responsáveis; solidariedade; substituição tributária. Base de 
cálculo. Alíquotas. Isenções; incentivos fiscais. Arbitramento e estimativa. Pagamento. Obrigações 
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Acessórias. Infrações e penalidades; multas. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana: 
Obrigação principal, fato gerador e incidência. Sujeito Passivo. Base de cálculo. Alíquotas. Lançamentos. 
Pagamento. Isenções, incentivos fiscais. Obrigações acessórias. Penalidades. Imposto sobre 
Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso Inter Vivos: Obrigação principal, fato gerador e 
incidência, não-incidência. Sujeito passivo, solidariedade. Base de Cálculo, arbitramento. Alíquotas. 
Lançamento. Pagamento. Isenções. Suspensão. Penalidades. Obrigações acessórias. Contribuição de 
Melhoria. Taxas: Taxa de Fiscalização de Engenho de Publicidade: Obrigação principal, fato gerador e 
incidência, contribuinte, isenções, pagamento, obrigações acessórias, penalidades. Taxa de Fiscalização 
de Aparelho de Transporte: Obrigação principal, fato gerador e incidência, contribuinte, isenções, 
pagamento, infrações e penalidades. Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento: Obrigação 
Principal, fato gerador e incidência, contribuinte, isenções, pagamento, obrigações acessórias, 
penalidades. Taxa de Fiscalização de Obras Particulares: Obrigação principal, fato gerador e incidência, 
contribuinte, isenções, pagamento, penalidades. Taxa de Fiscalização de Cemitérios: Obrigação 
principal, fato gerador e incidência, contribuinte, pagamento, penalidades.  Taxa de Fiscalização 
Sanitária: Obrigação principal, fato gerador e incidência,  contribuinte, isenções, pagamento, obrigações 
acessórias, penalidades. Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos: Obrigação principal, fato gerador 
e incidência, contribuinte, isenções, pagamento. Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação 
Pública. Normas Gerais Tributárias: Campo de aplicação, obrigação tributária, Crédito tributário, Dívida 
Ativa, Fiscalização, Penalidades em Geral, Apreensões, Responsabilidade. Atualização monetária dos 
valores da legislação e dos créditos da fazenda pública. Critérios e prazos de repartição de créditos das 
parcelas do produto da arrecadação de impostos de competência dos Estados e de transferências por 
estes recebidos, pertencentes ao Município. Nota Fiscal Eletrônica de serviços. 
Fontes: Dispositivos da Lei Orgânica do Município de Nova Friburgo referentes à matéria tributária. 
Código Tributário do Município de Nova Friburgo (Lei Complementar  nº 25/2006 – Texto original e 
respectivas alterações. Leis e Dispositivos de Leis Municipais, relativas aos tópicos elencados, não 
incorporados ao Código Tributário Municipal. Decretos Municipais Regulamentadores dos tópicos 
mencionados. – Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003 – Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006 - Texto original e respectivas alterações. CTN – Código Tributário Nacional -  Lei 
5172 de 25/10/1966 - Texto original e respectivas alterações. 
AUDITORIA: Noções gerais sobre auditoria: conceituação e objetivos. Distinção entre auditoria interna, 
auditoria independente e perícia contábil. Procedimentos de auditoria. Testes de observância. Testes 
substantivos. Papéis de trabalho. Matéria evidencial.  Normas de execução dos trabalhos de auditoria.  
Planejamento da auditoria. Relevância. Risco de auditoria. Supervisão e controle de qualidade. Estudo e 
avaliação do sistema contábil e de controles internos. Aplicação dos procedimentos de auditoria.  
Documentação de auditoria. Continuidade normal dos negócios da entidade. Amostragem Estatística.  
Processamento eletrônico de dados. Estimativas contábeis. Transações com partes relacionadas.  
Transações e eventos subsequentes. Contingências. Parecer do auditor. Parecer sem ressalva. Parecer 
com ressalva. Parecer adverso. Parecer com abstenção de opinião. Fraude e erro. Presunção de 
omissão de receitas: ativos ocultos ou fictícios, passivos ocultos ou fictícios, saldo credor na conta caixa, 
suprimentos não comprovados, diferenças em levantamentos quantitativos por espécie, diferenças em 
levantamentos econômicos ou financeiros, omissão do registro de pagamentos efetuados. Auditoria dos 
componentes patrimoniais: ativo circulante, ativo realizável a longo prazo, ativo permanente, passivo 
circulante, passivo exigível a longo prazo, resultados de exercícios futuros, patrimônio líquido.  Auditoria 
das contas de resultado: receitas, despesas e custos. Princípios fundamentais de contabilidade: normas 
e pronunciamentos do Conselho Federal de Contabilidade - CFC (Resolução 750/93 e 774/94), da 
Comissão de Valores Mobiliários - CVM (29/86) e do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON 
(Pronunciamento Técnico - Jan./86). 
CONTABILIDADE GERAL: Contabilidade: Conceituação, objetivos, campo de atuação e usuários da 
informação contábil. Princípios e normas contábeis brasileiras emanadas pelo CFC - Conselho Federal 
de Contabilidade. Componentes do patrimônio: Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. - Conceitos, forma 
de avaliação e evidenciação. Variação do patrimônio líquido: Receita, Despesa, ganhos e perdas. - 
Apuração dos resultados. - Conceitos, forma de avaliação e evidenciação. Escrituração contábil: Método 
das partidas dobradas; Contas patrimoniais e de resultado; Lançamentos contábeis; Estornos; Livros 
contábeis obrigatórios e Documentação contábil. Balanço patrimonial. Estrutura, forma de evidenciação, 
critérios de elaboração e principais grupamentos. Ativo circulante - Estrutura, evidenciação, conceitos, 
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formas e métodos de avaliação. Tratamento contábil das provisões incidentes. Ativo realizável a longo 
prazo - Composição, classificação das contas, critérios de avaliação, aderência aos princípios e normas 
contábeis e tratamento das provisões. Ativo não-circulante - investimento - Formação, classificação das 
contas, métodos de avaliação, tratamento contábil específico das participações societárias, conceitos 
envolvidos, provisões atinentes, critérios e métodos para companhias fechadas e abertas. Ativo não-
circulante imobilizado - Itens componentes, métodos de avaliação, tratamento contábil, processo de 
reavaliação, controles patrimoniais, processo de provisionamento, tratamento das baixas e alienações.  
Ativo não circulante - diferido: Tratamento contábil, itens componentes e critérios de avaliação. Passivo 
circulante: Composição, classificação das contas, critérios de avaliação, aderência aos princípios e 
normas contábeis e tratamento das provisões. Passivo exigível a longo prazo: Estrutura, evidenciação, 
conceitos, formas e métodos de avaliação. Tratamento contábil das provisões. Resultados não 
realizados: conceito. Contas passíveis de classificação em resultados não realizados. Critérios de 
contabilização e apresentação. Patrimônio líquido: Itens componentes, evidenciação, métodos de 
avaliação, tratamento contábil, classificação, formas de evidenciação, distribuição dos resultados, 
constituição e reversões de reservas, ações em tesouraria, alterações e formação do capital social.  
Demonstração do resultado do exercício: conteúdo e forma de apresentação. Apuração e procedimentos 
contábeis para a identificação do resultado do exercício. Custo dos produtos vendidos e dos serviços 
prestados. Tratamento contábil e apuração dos resultados dos itens operacionais e não-operacionais. 
Resultado bruto e resultado líquido. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados: conteúdo, forma 
de preparação e forma de apresentação, destinação e distribuição do resultado de exercício.  
Demonstração das mutações do patrimônio líquido: Conteúdo, itens evidenciáveis e forma de 
apresentação. Notas explicativas: Conteúdo, exigências legais de informações e forma de apresentação.  
Consolidação das Demonstrações Contábeis: Conceitos e objetivos da consolidação, critérios, 
obrigatoriedade, tratamento dos resultados não-realizados e das participações dos minoritários, 
procedimentos contábeis para elaboração. Demonstração do fluxo de caixa: Conceitos, principais 
componentes, formas de apresentação, critérios e métodos de elaboração e interligação com o conjunto 
das demonstrações contábeis obrigatórias. Reorganização e reestruturação de empresas: Processos de 
incorporação, fusão, cisão e extinção de empresas - Aspectos contábeis, fiscais e legais da 
reestruturação social.  
NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA. 
 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Relacionamento com a comunidade escolar. O Orientador Pedagógico como elemento que 
participa do processo educativo. Como lidar com os diferentes tipos de personalidade. 
Relacionamento Interpessoal. O planejamento escolar e a elaboração do plano de desenvolvimento da 
escola. O emprego de técnicas de medida de avaliação. Propostas de intervenção do inspetor escolar na 
construção do currículo. O orientador pedagógico como um líder da escola no relacionamento com a 
comunidade e dentro da própria escola na relação professor – aluno, professor – direção e direção – 
professor. Legislação: Lei nº 9394/96 e Lei nº 8069/90. Constituição Federal da República Federativa do 
Brasil (1988) – Títulos I, II, III, VIII – Capítulo III, Seção I. Plano Nacional de Educação – Educação 
Especial. Desenvolvimento de atividades de acordo com as atribuições do cargo. 
OBS.: excluído o conteúdo: Estatuto do Servidor Público do Município de Nova Friburgo. Plano de 
Carreira do magistério do Município de Nova Friburgo. 
 
 
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
Psicologia da Educação segundo Piaget e Vygotsky. História da Educação. Filosofia e filosofia da 
educação. Plano Nacional de Educação. Lei n° 12.796, de 04.04.2013 - Altera a Lei n° 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, ECA – Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Lei nº 8069/90. Pensamento Pedagógico Brasileiro. Projeto Político 
Pedagógico. Didática Geral e Prática de Ensino. A relação entre a sociedade e natureza. As 
transformações tecnológicas; A construção do espaço geográfico – a Paisagem. A Velha Ordem 
Mundial. Capitalismo e economia de mercado; Globalização; Industrialização mundial, Brasileira, Carioca 
e de Nova Friburgo. A Urbanização das grandes cidades. A dinâmica dos fenômenos naturais. A 
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superfície terrestre. O Protocolo de Kioto. As Paisagens Brasileiras, do Rio de Janeiro e de Nova 
Friburgo, recursos naturais; As bases da Cartografia mundial, Brasileira, Carioca e de Nova Friburgo. 
Aspectos naturais, humanos econômicos do Rio de Janeiro e de Nova Friburgo. Desenvolvimento 
sustentável no Rio de Janeiro. 
 
 
GUARDA MUNICIPAL  
Elaboração de boletim de ocorrências; Manutenção da ordem e disciplina no local de trabalho; 
Prevenção de acidentes; prevenção de roubos; prevenção de incêndios; Vigilância do patrimônio público; 
Controle de entrada e saída de veículos em estacionamentos de repartições públicas; Prática de 
atendimento de telefonemas e anotações de recados; Atitudes no serviço; regras básicas de 
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; 
Manutenção da segurança no trabalho; Regras de relações humanas. Desenvolvimento de atividades 
relacionadas com a execução do serviço de guarda municipal. 
OBS.: excluído o conteúdo: Limpeza e manutenção de móveis e imóveis 
 
 
PALÁCIO BARÃO DE NOVA FRIBURGO, aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e 
quinze. (21/10/2015). 

 
 
 
         Edson de Castro Lisboa                                                                 Juvenal Nestor Condack 
Secretário Municipal de Governo                                                   Secretário Municipal de Finanças,                        
           Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão      
 
 
 
 
     Rógerio Cabral 
          Prefeito                                


