COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2012 – ALTERAÇÃO 001/2012

JOÃO PESSOA (PB), 31 DE MAIO DE 2012.

A Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS, sociedade de economia mista, situada à Av. Presidente Epitácio
Pessoa, 4756 - Cabo Branco - João Pessoa - PB, neste ato representada por seu Diretor Presidente,
Dr. Zenóbio Toscano de Oliveira, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve proceder às
devidas alterações no edital do Concurso Público – Edital 001/2012, conforme se apresentam.

Art. 1º ALTERAR o edital em seu item 3.3.6, passando a constar a referida informação:
3.3.6. Os candidatos cujos pedidos forem indeferidos poderão, caso desejem manter-se no certame, efetuar o
pagamento do respectivo boleto bancário, até a última data do período de inscrições, a saber, sexta-feira, 15 de
junho de 2012.
Art. 2º ALTERAR o edital em seu item 3.14.4, passando a constar a referida informação:
3.14.4. Não haverá realização de provas fora do local e horário marcados para todos os candidatos, todavia, o candidato
portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas deverá, atendendo ao
previsto no §2º do Artigo 40 Decreto Federal 3.298/1999, requerê-lo, com justificativa acompanhada de parecer
emitido por especialista da área de sua deficiência, no prazo estabelecido no item 3.14.
Art. 3º ALTERAR para o Cargo 1033 – Analista de Sistema, quando do ANEXO I, as vagas, passando a constar a referida informação:
CÓDIGO

CARGO

1033

Analista de Sistema

ESPECIALIDADE/ FUNÇÃO

VAGAS

REMUNERAÇÃO* (1)

JORNADA SEMANAL

01 + RT

R$ 2.951,94

44 h

Art. 4º ALTERAR para o Cargo 1016 - Advogado, quando do ANEXO IV, os programas da prova de conhecimento específico,
removendo-lhe o tópico referente ao tema de DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E PRIVADO, passando a constar a referida
informação:
DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição: fontes; conceito; objeto; classificações e estrutura; supremacia da Constituição;
aplicabilidade e interpretação das normas constitucionais; vigência e eficácia das normas constitucionais. Controle de
constitucionalidade: ação direta de inconstitucionalidade; ação declaratória de constitucionalidade; arguição de
descumprimento de preceito fundamental; controle de constitucionalidade das Leis Municipais. Princípios fundamentais.
Direitos e garantias fundamentais: direitos sociais; direitos políticos; partidos políticos; direitos de nacionalidade; tutela
constitucional dos direitos e das liberdades. Tutela jurisdicional das liberdades. Habeas corpus. Habeas data. Mandado de
segurança. Mandado de injunção. Direito de petição. Ação popular. O princípio da efetividade e a jurisdicização da
Constituição. Meio ambiente. Competência tributária. Limitações constitucionais ao poder de tributar e os direitos
fundamentais da pessoa. Finanças públicas. Orçamento. Princípios constitucionais federais e estaduais. Fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial: controles externo e interno. Ordem econômica e financeira.
Princípios gerais da atividade econômica. Função social da propriedade. Justiça social e desenvolvimento econômico. Livre
concorrência. Defesa do meio-ambiente. Intervenção do Estado no domínio econômico. Monopólio estatal. Exploração da
atividade econômica. Organização dos poderes na Constituição da República: poder executivo; poder legislativo; imunidade
parlamentar; processo legislativo; do poder judiciário: disposições gerais, do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais
superiores, dos Tribunais e Juízes eleitorais e militares. Dos orçamentos: o orçamento público – elaboração,
acompanhamento, fiscalização, créditos adicionais, créditos especiais, créditos extraordinários, créditos ilimitados e
suplementares; plano plurianual; projeto de Lei Orçamentária Anual: elaboração, acompanhamento e aprovação; princípios
orçamentários; diretrizes orçamentárias; orçamentos anuais.
DIREITO ADMINISTRATIVO: Princípios da administração pública. Administração centralizada e descentralizada. Serviço
público. Empresas estatais. Sociedades de economia mista. Fundações públicas. Autarquias. Entidades autárquicas.
Princípios do Direito Administrativo: legalidade, supremacia do interesse público, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, especialidade, autotutela, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, hierarquia,
indisponibilidade do interesse público, isonomia, razoabilidade. Atos administrativos: conceito; elementos; perfeição;
validade; eficácia; regime jurídico; requisitos extrínsecos; vinculação e discricionariedade; teoria dos motivos
determinantes; extinção dos atos administrativos; invalidação dos atos administrativos; revogação dos atos
administrativos; fundamento da competência revogatória, regime jurídico e limites à revogação; atos afins à revogação;
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anulação dos atos administrativos; competência e fundamento da competência anulatória, regime jurídico, intervenção do
estado no domínio econômico. Agências reguladoras: conceitos e fundamentos; Agência Nacional do Petróleo (ANP); Lei no
9.478, de 6/8/1997; Decreto no 2.455, de 14/1/1998. Ministério das Minas e Energia. Contratos administrativos: regime
jurídico; requisitos e formalidades; garantias; direitos; desequilíbrio da equação econômico-financeira do contrato;
extinção. Licitação: obrigatoriedade; normas gerais; modalidades; procedimentos; dispensa e inexigibilidade; licitação na
administração indireta; adjudicação; homologação; representação; reconsideração e recurso; sanções administrativas;
efeitos dos recursos administrativos.
DIREITO CIVIL: Fontes do Direito. Analogia, costumes, equidade e princípios gerais do Direito. Da norma jurídica. Elementos
e classificação. Vigência e aplicação da lei. Conflitos da lei no tempo e no espaço (Lei de Introdução ao Código Civil
Brasileiro). Direito Subjetivo: Classificações. Dos fatos, atos e negócios jurídicos. Elementos e classificações. Modalidades.
Da forma e prova dos atos e negócios jurídicos. Da prescrição e decadência. Negócio jurídico. Validade. Eficácia. Defeito dos
negócios jurídicos. Nulidade absoluta. Nulidade relativa. Anulabilidade. Inexistência. Das pessoas naturais e jurídicas.
Capacidade civil. Sociedades, associações, fundações. Das obrigações. Conceito e modalidades quanto ao objeto, aos
sujeitos e a outros elementos. Juros. Correção monetária. Obrigações pecuniárias e dívidas de valor. Obrigações de
pagamento 34 em moeda estrangeira. Das fontes e efeitos das obrigações em geral. Pagamento. Mora. Extinção e
inexecução das obrigações. Caso fortuito e força maior. Perdas e danos. Cláusula penal. Transmissão das obrigações.
Cessão de crédito e assunção de dívida. Cessão da posição contratual. Obrigações por declaração unilateral de vontade.
Responsabilidade civil. Acidentes do trabalho. Ato ilícito. Abuso de direito. Enriquecimento sem causa. Teoria da aparência
e desconsideração da pessoa jurídica. Dano material, físico e moral. Contratos. Conceito. Formação e conclusão.
Responsabilidade pré-contratual. Código de Defesa do Consumidor. Cláusulas abusivas. Contrato preliminar. Promessa de
contratar. Promessa de compra e venda. Promessa de cessão. Contratos imobiliários. Classificação e princípios.
Interpretação. Modalidades de extinção. Contratos mistos e união de contratos. Estipulação em favor de terceiros. Pactos e
cláusulas de preferência. Contratos consensuais. Contratos de compra e venda. Contratos de patrocínio. Contratos
gratuitos. Doação. Fiança. Qualidades contratuais. Vícios e defeitos dos produtos e dos serviços. Resolução por onerosidade
excessiva. Teoria da imprevisão. Lesão nos contratos. Contratos em espécie. Compra e venda; locação; empreitada;
empréstimo; depósito; fiança; seguro. Seguro de responsabilidade civil. Leasing. Mandato. Prestação de serviços;
Sociedade; Franchising; know how; engineering. Posse e propriedade. Direitos reais de gozo ou fruição sobre coisas alheias.
Direitos reais e garantias sobre coisas alheias. Direitos Reais de Garantia: penhor, hipoteca, anticrese e alienação fiduciária.
Propriedade intelectual, direito autoral, marcas e patentes, registros. Conceito. Registros. Limitações ao direito do autor.
Sanções à violação dos direitos autorais e conexos.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Jurisdição e ação. Partes e procuradores: legitimação para a causa e para o processo; deveres
e substituição das partes e dos procuradores. Competência: competência em razão do valor e em razão da matéria;
competência funcional; competência territorial; modificações da competência e declaração de incompetência. Formação,
suspensão e extinção do processo. Petição inicial: requisitos do pedido e do indeferimento da petição inicial. Citação;
antecipação de tutela; tutela inibitória. Julgamento conforme o estado do processo; extinção do processo; julgamento
antecipado da lide; audiência de conciliação; saneamento do processo; ação declaratória incidental. Resposta do réu:
contestação, reconvenção, exceções, impugnação ao valor da causa e ao benefício da gratuidade de justiça. Revelia. Provas:
depoimento pessoal, confissão, prova documental, prova pericial e inspeção judicial. Recursos: apelação e agravo de
instrumento; embargos de declaração; declaração de inconstitucionalidade; correição parcial ou reclamação; agravo
regimental; recurso ordinário para o STF e STJ; da ordem dos processos no tribunal; recurso extraordinário; recurso
especial; embargos de divergência; homologação de sentença estrangeira. Ação rescisória. Do processo de execução:
execução em geral; execução fiscal; execução contra a Fazenda Pública; embargos do devedor; execução por quantia certa
contra devedor insolvente; suspensão e extinção do processo de execução; remição. Processo Cautelar. Ação popular. Ação
civil pública. Mandado de segurança. Execução em geral. Execução judicial. Execução extrajudicial.
DIREITO AMBIENTAL: Objetos de estudo do Direito Ambiental. Princípios do Direito Ambiental. Fontes do Direito
Ambiental. Metodologia do Direito Ambiental. A Constituição de 1988 e o meio ambiente. Política nacional de meio
ambiente. Competências em matéria ambiental. O Sistema Nacional do Meio Ambiente. O Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA): competência; constituição; plenário; câmaras técnicas. Poder de polícia e Direito Ambiental:
Instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Estudo do impacto ambiental (EIA) no Direito brasileiro. Competência
para exigir o EIA. Natureza jurídica dos estudos prévios de impacto ambiental. O EIA e a administração pública. O
licenciamento ambiental. Procedimento. A taxa de fiscalização ambiental. Zoneamento ambiental. Zoneamento ambiental
urbano – Estatuto da Cidade: Estudo de Impacto de Vizinhança. Responsabilidade ambiental: A matéria na Constituição da
República. Reparação do dano ambiental. Código Florestal (Lei no 4.771/65) – Áreas de preservação permanente. Lei no
9.985/00 – Unidades de Conservação. Política Nacional de Recursos Hídricos. A proteção judicial e administrativa do meio
ambiente: Generalidades. O Ministério Público e a proteção ambiental. Inquérito civil público. Principais meios judiciais de
proteção ambiental: ação civil pública; mandado de segurança coletivo; ação popular; desapropriação; tombamento.
Crimes contra o meio ambiente (Lei no 9.605/98). Termo de compromisso. Termo de ajustamento de conduta.
DIREITO TRIBUTÁRIO: Poder de tributar e competência tributária. Sistema Tributário Nacional. Princípios constitucionais
tributários. Norma tributária. Classificação dos impostos. Obrigação tributária: espécies; fato gerador; sujeito ativo e
passivo; solidariedade; responsabilidade; imunidade e isenção. Crédito Tributário: constituição, suspensão da exigibilidade
e extinção; garantias e privilégios, substituição tributária. Pagamento e repetição do indébito tributário. Decadência e
prescrição do crédito tributário. Consignação em pagamento. Tributos e suas espécies. Tributos federais, estaduais e
municipais. Execução fiscal: petição inicial e modalidades de citação. Competência. Prescrição intercorrente. Recursos.
Causas de alçada. Execução fiscal contra o responsável tributário. Legitimidade passiva na execução fiscal. Legitimidade
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ativa na execução fiscal. Modalidades de garantia na execução fiscal. Embargos, sua natureza jurídica e exceções na
execução fiscal. Litisconsórcio na execução fiscal. Concurso fiscal de preferências. Dívida ativa tributária. Ação anulatória de
débito fiscal e ação declaratória. Administração tributária. Processo administrativo tributário. Processo judicial tributário.
Mandado de segurança. Ação de consignação em pagamento. Medidas cautelares. Impugnação e recursos. Exceção de préexecutividade. Bitributação e bis in idem.
DIREITO DO TRABALHO E PREVIDENCIÁRIO:Princípios gerais do Direito do Trabalho. Relação de emprego e relação de
trabalho. Empregado. Empregador. Contrato individual de trabalho. Duração do Trabalho. Terceirização no Direito do
Trabalho. Modalidades de contratos de emprego. Alteração das condições de trabalho. Extinção da relação de emprego.
Formas de rescisão do contrato de trabalho. Obrigações decorrentes da cessação do contrato de emprego. Remuneração e
salário. Adicionais Compulsórios. Formas e meios de pagamento do salário. Proteção ao salário. Equiparação salarial. O
princípio da igualdade de salário. Desvio de função. Interrupção e suspensão do contrato de trabalho. FGTS. Jornada de
trabalho. Descanso Semanal Remunerado. Feriados. Férias. Estabilidade e garantias provisórias de emprego. Prescrição e
decadência no Direito do Trabalho. Proteção ao trabalho da mulher e à maternidade. Representação Sindical. Acordo e
Convenção Coletivos de Trabalho. Procedimento nos dissídios individuais. Legislação previdenciária (Lei 8.213/91). Súmulas
e Orientações Jurisprudenciais do TST.
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO: Direito Processual do Trabalho. Princípios. Fontes. Autonomia. Interpretação.
Integração. Eficácia. Organização da Justiça do Trabalho. Composição, funcionamento, jurisdição e competência de seus
órgãos. Os juízos de Direito investidos de jurisdição trabalhista. O Ministério Público do Trabalho. Organização.
Competência. Atribuições. Lei Complementar nº 75/93. Inquérito civil público. Competência da Justiça do Trabalho: em
razão da matéria, das pessoas, funcional e do lugar. Conflitos de Competência. Partes, procuradores, representação,
substituição processual e litisconsórcio. Assistência Judiciária. Justiça Gratuita. Jus Postulandi. Mandato tácito. Atos,
termos e prazos processuais. Despesas processuais. Responsabilidade. Custas e emolumentos. Comunicação dos atos
processuais. Notificação. Art. 769/CLT e a aplicação do Direito Comum e Direito Processual Comum. Vícios do ato
processual. Espécies. Nulidades no processo do trabalho: extensão, princípios, argüição, declaração e efeitos. Preclusão.
Dissídio individual e dissídio coletivo. Distinção. Dissídio individual: procedimentos comum e sumaríssimo. Petição inicial:
requisitos, emenda, aditamento, indeferimento. Pedido. Audiência. “Arquivamento”. Conciliação. Resposta do reclamado.
Defesa direta e indireta. Revelia. Exceções. Contestação. Compensação. Reconvenção. Provas no processo do trabalho:
princípios, peculiaridades, oportunidade e meios. Interrogatórios. Confissão e consequências. Documentos. Oportunidade
de juntada. Incidente de falsidade. Perícia. Sistemática de realização das perícias. Testemunhas. Compromisso,
impedimentos e consequências. Ônus da prova no processo do trabalho. Sentença nos dissídios individuais. Honorários
periciais e advocatícios. Termo de conciliação e seus efeitos: perante as partes e terceiros. INSS. Sistema recursal
trabalhista. Princípios, procedimento e efeitos dos recursos. Recurso ordinário, agravo de petição, agravo de instrumento e
embargos de declaração. Recurso adesivo. Pressupostos extrínsecos de admissibilidade dos recursos. Juízos de
admissibilidade e de mérito do recurso. Recurso de revista. Pressupostos intrínsecos de admissibilidade.
Prequestionamento. Matéria de fato. Efeitos. Juízo de admissibilidade. Recurso nos dissídios coletivos. Efeito suspensivo.
Execução Trabalhista. Execução provisória e execução definitiva. Carta de sentença. Aplicação subsidiária da Lei de
Execuções Fiscais. Execução de quantia certa contra devedor solvente. Execução de títulos extrajudiciais. Execução da
massa falida. Liquidação da Sentença. Mandado de Citação. Penhora. Embargos à Execução. Exceção de pré-executividade.
Impugnação à sentença de liquidação. Embargos de Terceiro. Fraude à execução. Expropriação dos bens do devedor.
Arrematação. Adjudicação. Remição. Execução contra a Fazenda Pública: precatórios e dívidas de pequeno valor. Execução
das contribuições previdenciárias: competência, alcance e procedimento. Inquérito para apuração de falta grave. Conceito
e denominação. Cabimento. Prazo. Julgamento do inquérito. Natureza e efeitos da sentença. Ações civis admissíveis no
processo trabalhista: ação de consignação em pagamento, ação de prestação de contas, mandado de segurança e ação
monitória. Ação anulatória: de sentença e de cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Ação civil pública. Ação
civil coletiva. Legitimados, substituição processual, condenação genérica e liquidação. Coisa julgada e litispendência.
Dissídio Coletivo. Conceito. Classificação. Competência. Instauração: prazo, legitimação e procedimento. Sentença
normativa. Efeitos e vigência. Extensão das decisões e revisão. Ação de Cumprimento. Ação rescisória no processo do
trabalho. Cabimento. Competência. Fundamentos de admissibilidade. Juízo rescindente e juízo rescisório. Prazo para
propositura. Início da contagem do prazo. Procedimento e recurso. Tutela antecipatória de mérito e tutelas cautelares no
Direito Processual do Trabalho. Procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo.
DIREITO DA EMPRESA: Empresário. Sociedades empresárias. Sociedade Limitada. Sociedade anônima. Forma das ações.
Ações nominativas. Ações da sociedade anônima. Partes beneficiárias. Resgate e conversão. Certificados. Debêntures.
Consórcios. Bônus de subscrição. Acionista controlador. Assembléia geral de acionistas: espécies de assembléias. Conselho
de administração e diretoria. Administração da companhia. Administradores. Órgãos técnicos e consultivos. Conselho
fiscal. Capital social. Dividendos. Dissolução da sociedade. Liquidação da sociedade. Transformação da sociedade.
Incorporação, fusão e cisão da sociedade. Sociedades de economia mista. Alienação de controle. Grupos de sociedades.
Companhias sujeitas a autorização para funcionar. Consórcio. Títulos de crédito. Ação de cobrança. Falência. O síndico.
Venda antecipada. Classificação dos créditos. Concordata. Contratos mercantis. Direito Concorrencial, Leis nº 8884/94,
9021/95, 8176/91 e 8158/91. 24/8/1998.
Art. 5º ALTERAR para o Cargo 1020 - Analista, quando do ANEXO IV, os programas da prova de conhecimento específico, passando
a constar a referida informação:
Administração Geral: escolas do pensamento administrativo. Funções administrativas. Organização: missão, propósitos,
objetivos, estratégias. Mudança organizacional. Clima organizacional; Competências e habilidades do administrador. Estudo
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das organizações: organizações formais, tipos de organização, organização burocrática. Estrutura organizacional: tamanho,
tecnologia, ambiente, estratégia, complexidade, formalização, centralização, descentralização, departamentalização,
organograma. Análise de Negócio: Modelagem Relacional, Dimensional, Business Inteligence e técnicas de levantamento de
dados. Análise e distribuição do trabalho. Análise do processamento. Aproveitamento racional do espaço físico.
Normalização e Padronização. Administração de Recursos Humanos: Recrutamento e seleção de pessoal. Descrição, análise
e avaliação e classificação de cargos. Avaliação de desempenho. Balanced ScoreCard (BSC). Planos de benefícios.
Administração de Materiais e Logística: Administração de Materiais, Logística e Cadeia de Suprimentos. Funções e objetivos
de Administração de Material. Indicadores de gestão. Classificação e especificação de materiais. Análise de Valor.
Qualidade, normas técnicas, normas da série ISO 9000, qualidade total. Gestão de estoque: modelos de gestão, variáveis,
técnicas. Classificação ABC. Compras: informações básicas, registros, cadastro de fornecedores, seleção de fornecedores,
acompanhamento de pedidos. Licitações, Contratos e Sanções penais. Lei 8.666/93 e suas alterações. A modalidade de Pregão:
conceitos, legislação, regulamentação. Recepção de materiais. Estocagem de materiais. Expedição. Distribuição. Inventários.
Administração Financeira e Orçamentária: Planejamento Financeiro e Orçamentário. Análise Financeira. Elaboração de
fluxo de caixa envolvendo projeção de receitas e despesas. Elaboração de relatórios gerenciais de resultados. Análise das
Demonstrações Financeiras. Avaliação econômica de projetos. Taxa interna de retorno e valor presente líquido de um fluxo
de caixa. Comparação de alternativas de investimento e financiamento. Matemática Financeira: Remuneração de Capital e
Taxa de Juros. Juros Simples. Juros Compostos. Séries Uniformes de Pagamentos. Séries de Parcelas Iguais: Antecipadas e
Postecipadas. Sistemas de Amortização: Sistema Francês, Tabela Price. SAC - Sistema de Amortização Constante. Leasing
(Arrendamento Mercantil). Fluxos de Caixa. Valor Presente Líquido. Valor Futuro Líquido. Taxa Interna de Retorno.
Estatística descritiva básica. Probabilidade. Legislação – Lei 6.404/76 e suas alterações (Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09).
Contabilidade Geral – Princípios Contábeis Fundamentais aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade pela
Resolução CFC n.º 1.282/10. Estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis de
acordo com a Resolução CFC 1.121/08 e Res. CFC 1.185/09. Redução ao Valor Recuperável de Ativos de acordo com a Res.
CFC 1.110/07. Demonstração dos Fluxos de Caixa de acordo com a Res. CFC 1.125/08. Ativo Intangível de acordo com as
Res. CFC 1.139/08 e 1.140/08. Demonstração do Valor Adicionado de acordo com a Res. CFC 1.138/08. Ajuste a Valor
Presente de acordo com a Res. CFC 1.151/09. Avaliação e contabilização de investimentos societários no País. Consolidação
das Demonstrações Contábeis. Provisões, Ativos e Passivos Contingentes de acordo com a Res. CFC 1.180/09. Ativo
Imobilizado de acordo com Res. CFC 1.177/09. Operações com mercadorias: estoques, o custo das vendas e o resultado
com mercadorias. Destinações de Resultado. Preparação das Demonstrações Contábeis para análise. Métodos de análise:
analise através de índices ou quocientes, analise vertical e analise horizontal. Situação financeira e econômica. Ebitda.
Contabilidade de Custos – Classificação de Custos: Diretos, Indiretos, Fixos e Variáveis, separação entre custos e despesas.
Apropriação de custos: material, mão de obra e rateio de custos indiretos. Métodos de Custeio: Absorção e Variável.
Contabilidade Tributária – Conceitos. Espécies de tributos: imposto, taxa contribuição de melhoria e contribuição social.
Elementos fundamentais do tributo: fato gerador, contribuinte ou responsável, base de cálculo e alíquota. ICMS (Imposto
sobre Circulação de Mercadoria e Serviço de Transporte Interestadual, Municipal e de Comunicações): legislação básica,
campo de incidência, fato gerador, base de cálculo, alíquotas, contribuintes e responsáveis, Substituição Tributária de
mercadorias (interna e interestadual), créditos (básico, ativo, energia, comunicação, transportes), principais erros de
documentos fiscais (NF a maior e NF a menor), Carta de Correção (utilização), cancelamento de NF (possibilidades). Lei
Complementar 116/2003. IRPJ e CSLL: metodologias de apuração, base de cálculo, conceito de receita, regime de
reconhecimento de receitas (competência ou caixa). Lucro Real: conceito, tributação, ajustes fiscais determinados pela
legislação (adições, gastos não dedutíveis, receita não tributável, valores que não integram a base e cálculo do IRPJ e da
CSLL), compensações de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa, deduções do valor devido, cálculo do IRPJ e da CSLL
(memória de cálculo), alíquotas aplicáveis, deduções, possibilidades especiais de diferimento da tributação, pagamento do
imposto/contribuição devido, forma de recolhimento, apuração por estimativa mensal (apuração da base de cálculo),
apuração com base em balanços de suspensão ou redução, escrituração do LALUR – finalidade, obrigatoriedade, época de
escrituração, escrituração da parte “A” e da parte “B”. A função planejamento. Conceitos. Tipos de planejamento e
características. Planejamento estratégico e administração por objetivos. Metodologias para a elaboração, implementação,
acompanhamento e avaliação do planejamento. Planejamento e ambiente externo das organizações. A função
organização. Conceitos e objetivos. O processo de organizar. As organizações como burocracias. Organizações formais e
informais. Tipologias organizacionais. As organizações como sistemas abertos. Características das organizações como
sistemas abertos. A função direção: liderança, comunicação e poder. A função coordenação. Conceitos. Tipos de
coordenação. Objetivos. A função controle. Fundamentos do controle. O controle como função gerencial. A importância do
controle. Passos no processo de controle. Tipos de controles. Estratégias de controle gerencial. Os sistemas organizacionais
e o controle. Gerência e controle de operações. Tecnologia e controle da informação. Procedimentos e métodos
administrativos. Instrumentos de levantamento de informações administrativas. Estruturas organizacionais tradicionais e
inovativas. Fluxogramas. Tipos. Características. Vantagens e desvantagens. Metodologias para o estudo, análise de rotinas
administrativas. Formulários. Indicadores da análise e desenho de formulários. Objetivos. Estratégia na análise de
formulários. Manuais. Vantagens e desvantagens dos manuais. Eficiência e eficácia organizacional. A ciência econômica.
Conceitos de economia. Os princípios da economia. O objeto da ciência econômica: escassez, problemas econômicos
básicos. A evolução da ciência econômica. Divisão do estudo da economia. Introdução à Microeconomia. Teoria do
Consumidor. A Teoria da Utilidade: utilidade total e utilidade marginal. A curva de demanda individual e o equilíbrio do
consumidor. O excedente do consumidor. A Teoria da Escolha: curvas de indiferença. Taxa marginal de substituição. Linha
de restrição orçamentária. O equilíbrio do consumidor. Os Princípios da Demanda, Oferta e Mercado. A Demanda: definição
e variáveis que afetam a demanda. A Oferta: definição e variáveis que afetam a oferta. O Mercado: definição e o equilíbrio
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de mercado. Elasticidades. Teoria da Firma: Teoria da Produção de curto e longo prazo. Teoria dos Custos de Produção de
curto e longo prazos. Estruturas de Mercado. Teoria dos jogos. Introdução à Macroeconomia. Conceitos Macroeconômicos
Básicos. Identidades Macroeconômicas fundamentais. Formas de mensuração do Produto e da Renda Nacional. O produto
nominal x o produto real. O Sistema de contas nacionais. Contas nacionais no Brasil. Noções sobre o balanço de
pagamentos. As contas do sistema financeiro e o multiplicador bancário. Macroeconomia keynesiana. As funções consumo
e poupança. Determinação da renda de equilíbrio. O modelo IS/LM. Políticas econômicas no Modelo IS/LM. Expectativas no
modelo IS/LM. Modelo de oferta e demanda agregada, inflação e desemprego. A função demanda agregada. As funções de
oferta agregada de curto e longo prazo. Efeitos da política monetária e fiscal no curto e longo prazo. Choques de oferta.
Inflação e Emprego. Determinação do Nível de Preços. Introdução às Teorias da Inflação. A curva de Phillips. A Rigidez dos
reajustes de preços e salários. Macroeconomia aberta. Estrutura do balanço de pagamentos. Regimes Cambiais. Crises
Cambiais. O Modelo IS/LM numa economia aberta. Política monetária e fiscal numa economia aberta. Política Cambial.
Legislação regulatória na atividade econômica. A economia da Paraíba.
Art. 6º ALTERAR para o Cargo 2049 - Técnico (Função Ambiental), quando do ANEXO IV, os programas da prova de conhecimento
específico, passando a constar a referida informação:
Legislação Ambiental: Lei nº. 7.804 de 18/07/1989; Lei nº. 9.605 de 20/02/1998; Resolução do CONAMA nº. 237 de
19/12/1997; Decreto Estadual (PB) nº. 21.120 de 20/06/2000; Lei Complementar de 29/08/2002(Código Municipal de Meio
Ambiente do Município de João Pessoa – PB). Meio Ambiente e desenvolvimento sustentável. Energia e Meio Ambiente.
Gestão Ambiental. Poluição Ambiental, manejo e tratamento de poluentes. Educação Ambiental. Aspectos e impactos
ambientais. Ecologia industrial. Área de Preservação Ambiental. Licenciamento Ambiental. Programa de Controle de Áreas
Degradadas. Programa de Controle de Processos Erosivos. Programa de Monitoramento Ambiental. Gerenciamento de
Resíduos. Tecnologia e Controle das Emissões Atmosférica e Sonora. Educação e Administração no Controle da Qualidade
Ambiental. Saúde Ambiental. CONHECIMENTOS SOBRE GÁS NATURAL: Definição, Origem, Composição, Características e
Aplicação do Gás Natural; Cadeia, Produção, Transporte e Comercialização do Gás Natural; Sistema de distribuição de Gás
Natural, principais usos (Industrial, Comercial, Residencial, Automotivo, Geração e Co-geração de energia). Benefícios
Ambientais.
Art. 7º DETERMINAR as referidas alterações no corpo do Edital 001/2012.
Art. 8º Ficam mantidos incólumes os demais itens do Edital 001/2012.
João Pessoa (PB), 31 de maio de 2012.

DR. ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Diretor Presidente
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