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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA ESTAGIÁRIOS DE PÓSGRADUAÇÃO NO TRIBUNAL D E C O N T A S DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE
EDITAL Nº 001/2021 – TCE/RN
A PRESI DEN TE DA CO MIS S ÃO DESI GN ADA P ELA PO RTARI A Nº
213/202 1 – GP/TC E, pub licada no Diár io Eletrô nic o do TC E/RN nº 2934, do dia
03 de no ve mbro de 2021, no us o de suas atrib uiçõe s e co m funda me nto nos arts. 3º
e 7º, da Reso lução nº 024/2021 - TC, que re gula me nta e institui o Pro gra ma de
Es tá gio no â mb ito do TC E/RN, tor na púb lico o P ROC ESSO SELETI VO para
pree nc hime nto de va gas imed iatas e for ma ção de cadastro de reser va para
ES TÁGI O REM UN ERADO DE PÓS - GRADUAÇ ÃO no Tr ib una l de Co nta s do
Es tado do Rio Gra nde do Norte ( TC E/RN), co m as se guintes d ispos ições :
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Poderão partic ip ar do processo se let ivo estud a ntes graduados e m Ciências
Contábeis, Direito ou Engenharia Civil que esteja m ma tr ic ula dos e m
cur so de pós- gr ad uaç ão nas áreas correlatas.
1.1.1 São cons iderad os cursos de pós- grad uação, as espec ia lizaçõ es lato sensu,
co m car ga horár ia mínima d e 360 (tre ze ntos e sesse nta) ho ras, e m
Ins tituiçã o de e ns ino supe r ior regular me nte crede nc iada junto ao
M inistér io da Ed ucaç ão ( M EC ).
1.2

A carga horária do estágio de pós- graduação será de 30 (trinta) ho ras
se manais , deve ndo o horário corresponder ao expedie nte do Trib una l de
Contas do Estado do Rio Grande do Norte, co mpatib ilizando-o co m o horário
de aulas do curso de p ó s- graduação.

1.3

O valor da bolsa do estágio de pós- graduação corresponderá a R$ 2.000,00
(dois mil re ais ), que será acrescido ainda de auxílio transpo rte e pago em
pecúnia, no va lor equiva le nte a 2 (duas) ve zes a tarifa praticada para
estudantes no transporte coletivo do Munic íp io de Natal/RN, por dia,
proporciona lme nte aos dias efetiva mente estagiados de for ma presenc ial.

1.4

O estagiár io de pós- graduação terá direito a período de recesso de 30 (trinta)
dias, devida me nte re munerado, a ser gozado, de for ma preferenc ia l, em
período coinc idente ao de suas férias escolares, e m co mum acordo com sua
chefia imed iata, se mpre que o período de estágio for igua l ou superior a 1
(um) a no.
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1.4.1 O per íodo de recess o poderá ser frac io nado e m até 2 (dois) perío dos, não
infer iore s a 15 (q uinze) dias cada, qua ndo ho uver co nve niê nc ia
ad ministrativa, co m a nuê nc ia da c he fia imed iata.
1.4.2 O período de recesso será conced ido de mane ira proporcio nal ao estágio
quando este tiver duração inferior a 1 (um) ano.
1.5

A realização do estágio não cria vínc ulo e mpregatício, de qualq uer nature za,
entre o estagiário e o TCE/RN.

2. DA COMISSÃO DO CONCURSO
2.1

O processo seletivo de estagiár ios de pós- graduação do TCE/RN co mpetirá à
Comissão designada pela Portaria nº 213/2021 - GP/TC E (pub licada no
Diário Eletrô nico do TCE/RN nº 2934, do dia 03 de no ve mbro de 2021),
incumb ida de orga nizar, elaborar, aplicar e corrigir as provas.

3.1

A prese nte sele ção destina- se à contrataçã o imed iata, be m co mo à
for mação de cadastr o de reser va de esta giá r ios de pós- grad ua ção, nos
ter mos descr itos no ite m 1.1 deste edita l, be m c o mo respe ita do o
perce ntua l de 10% (de z por ce nto) das va gas reser vadas às pessoas co m
defic iê nc ia - PC D, obser va ndo- se o teor do §5º, do art. 17, da Le i Federa l
nº 11.788/2 008, co nsoa nte se gue :

ÁREA DE
FORMAÇÃO
CIÊNCIAS
CONTÁBEIS
ENGENHARIA
CIVIL
DIREITO

TOTAL DE
VAGAS

AMPLA
CONCORRÊNCIA

PCD

4

4

-

1

-

-

15

13

2

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1

A ins cr ição será gratuita e de verá ser rea lizad a e xc lus iva me nte pe la
internet , no período de 00h00 do dia 11/11/2021 até 23h59min do
dia 12/11/2021, por me io do s ítio ele trô nic o do TC E/RN, pode nd o ser
prorro ga das, a critér io do TC E/RN, me d ia nte d ivulga ção na pá gina
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4.2

As infor ma ções prestada s no for mulár io de inscr içã o serão de inte ira
respo nsa b ilidad e do(a) ca nd id ato(a), d ispo ndo o TC E/RN do d ire ito de
exc luir do processo seletivo aq ue le( a) que não pree nc he r os d ados de
for ma co mp leta e correta.

4.3

O TC E/RN não se respo nsab ilizará por so lic itação de inscr iç ão não
receb ida por mo tivos de orde m téc nica, ta is co mo : fa lhas dos
co mp uta dores, do siste ma de co municaç ão de dados, conge stio na me nto
das linhas de co municaç ão e fa lta de e ner gia.

4.4

O(a) cand idato( a) deverá co nfer ir, a partir do dia 22/11/2021, na pá gina
ele trô nic a do TC E/RN, a lista co m o de fer ime nto das inscr ições.

4.5

No caso de ter sua insc r ição inde fe r ida, o ca nd id ato terá o per ío do de
00 h00 min até 23 h59 min do dia 23/11/2021 para aprese ntar recur so, e m
for mulár io e letrô nico própr io disp o nib ilizado na pá gina eletr ô nica do
TC E/RN.

4.6

A lista fina l co m as inscr iç ões de fer ida s, após o julga me nto dos rec ursos
interpostos, será pub licada na pá gina eletrô nica do TC E/RN, no dia
26/11/20 21.

5 DAS PROVAS
5.1

O process o seletivo para se leçã o de esta giár io s de pós - grad uação do
TC E/RN co ns tará de prova objetiva para os bac har é is e m Ciências
Contábeis, Direito e Engenharia Civil.

5.1.1 A prova objetiva, para todas as áreas, será co mposta de 40 (quarenta)
questões do tipo múltip la escolha, co m quatro opções (A, B, C e D), sendo
uma única resposta correta, de acordo co m o co mando da questão. Cada uma
das questões valerá 0,25 (zero vír gula vinte e cinco) pontos, totaliza ndo
assim o va lor má ximo de 10 (dez) pontos. Ha verá, na folha de respostas,
para cada questão, quatro ca mpos de marcação: um ca mpo para cada uma das
quatro opções A, B, C e D, sendo que o(a) candidato(a) deverá preenc her
apenas aquele corresponde nte à resposta julgada correta, de acordo co m o
coma ndo da questão.
5.1.2 A prova objetiva, para todas as áreas, co mpreenderá: 10 (dez) questões de
Conhec ime ntos Gerais, correspondentes às Noções sobre a Orga nização do
TCE/RN, confor me conte údo progra mático ind icado no Ane xo I do presente
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Edita l; e, ainda, 30 (trinta) questões sobre Conhec ime ntos Específicos,
confor me conte údo progra mático ind icado no Ane xo I do presente Ed ital.

ÁREA DE
FORMAÇÃO
CIÊNCIAS
CONTÁBEIS,
DIREITO E
ENGENHARIA
CIVIL

PROVA OBJETIVA

CONHECIMENTOS GERAIS

10 QUESTÕES

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

30 QUESTÕES

TOTAL

40 QUESTÕES

5.1.3 Em todas as matérias do conte údo progra mático ind icado no Anexo I do
presente Edita l, considerar- se-á a legis lação vige nte até a data da publicação
deste Edita l.

5.1.5 O(a) ca nd ida to(a) de ve rá co mpar ecer ao loca l des ignado para a rea lização
das pro vas munid o(a) so me nte de caneta es fero gr á fica de tinta preta
fab r icada e m mater ia l transpare nte e do doc ume nto de ide ntidade or igina l.
Não será per mitido o uso de láp is, lap ise ira/gra fite, m arca- te xto e (ou)
borrac ha d ur a nte a rea lização da pro va;
5.1.6 Será eliminado do concurso o cand idato que, durante a realização das provas,
for surpreendido portando :
a.

aparelhos eletrônicos, tais co mo: máq uinas calculadoras, agendas
eletrônicas ou similares, tele fones celulares, smartphones, tablets, iPod,
gravadores, pendriv e, mp3 player ou similar, qualq uer receptor ou trans missor
de dados e me nsage ns, bipe, notebook , Walkman, máq uina fotográ fica,
controle de alar me de carro etc.;

b.

relógio de qua lquer espécie, óculos escuros e protetor auric ular;

c.

quaisq uer acessórios de chape laria, tais co mo : chapéu, boné, gorro etc.

5.2

Serão cons idera dos AP RO VADOS, os(as) cand idato s(as) q ue atingire m a
no ta mínima de 6,0 (se is) po ntos na pro va objetiva.
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5.1.4 Não serão per mitidas, dura nte a realização das provas, a co municação entre os
candidatos e a utilização de máquinas calculadoras ou similares, livros,
anotações, réguas de cálc ulo, impressos ou qualq uer outro materia l de
consulta, inc lusive códigos e (ou) le gis lação.
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5.3

A pro va terá d uraç ão má xima de 3 (três) hor as e será rea lizad a na data
pro vá ve l de 05/12/2021, no período das 09h00min às 12h00min, e m
local a ser definido pelo TCE/RN, o qua l será divulgado na sua pá gina
ele trô nic a, co m a nteced ê nc ia mín ima de 72 (sete nta e dua s) horas.

5.3.1 O TC E/RN poderá, me d ia nte p ub lica ção na sua pá gina e letrô nica, a lterar a
data e/ou o loca l da ap licaç ão das prova s, co m a ntece dê nc ia mínima d e 72
(sete nta e d uas) horas.
5.3.2 Os portõe s serão abertos às 8h00 min na data da rea lizaç ão das pro vas e
fec hados às 8h45 min, qua ndo não será ma is poss íve l, e m qua lq uer
hipótese, ade ntrar ao loca l de pro va.
5.3.3 O(a) ca nd ida to(a) deve rá per ma necer obrigator ia me nte no loca l de
rea lizaçã o das provas por, no mínimo, 1 h30 min ap ós o se u iníc io. A
inobser vâ nc ia deste ite m acarr etará a eliminação do(a) ca nd id ato(a) do
processo se letivo.
5.3.4 O(a) ca nd idato(a) so me nte poderá retira r - se le va nd o co ns igo o cader no de
pro vas após 2 h30 min do iníc io das pro vas.

6 DOS PROCEDIMENTOS SANITÁRIOS
6.1

O ingresso de candidato(a) no local de aplicação das provas será condicionado à
utilização de máscara de proteção individual que cubra total e simultaneamente boca
e nariz.

6.2

A recusa em utilizar a máscara corretamente implicará a eliminação da prova e a
retirada do(a) candidato(a) do local de aplicação.

6.3

O(a) candidato(a) poderá levar álcool em gel, desde que em material transparente,
para uso pessoal.

6.4

Poderá ser solicitado ao(à) candidato(a) que retire a máscara, durante toda a
realização do concurso para a vistoria visual.

6.5

Somente serão permitidos lanches de rápido consumo, desde que armazenados em
material transparente e sem rótulos que impeçam a visualização de seu conteúdo.
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5.3.5 Os 3 (três) últimos ca nd idatos deverão per ma ne cer na s respectivas sa las
até que o(a) último (a) ca nd idato(a) e ntre gue a pro va.
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6.6

O(a) candidato(a) deverá retirar a máscara apenas para se alimentar e recolocá- la
imediatamente após terminar.

6.7

O(a) candidato(a) deverá levar sua própria garrafa de água em material transparente e
sem rótulo.

6.8

As salas de aplicação de prova serão organizadas de maneira a manter o
distanciamento entre os candidatos, e, sempre que possível, as portas e janelas
permanecerão abertas.

7.1

O gabar ito preliminar da pro va objetiva será divulga do no d ia 06/12/20 21,
a partir das 17h0 0 min, med ia nte pub licação na pá gina eletrô nica do
TC E/RN.

7.2

Após a divulgação do gabarito preliminar, os(as) candidatos(as) terão das
0h00 min até às 23h59 min do dia 07/12/2021, para interpor eve ntual recurso,
e m for mulário eletrô nico próprio disponibiliza do na página eletrônica do
TCE/RN.

7.3

O rec urs o de ve rá ser funda me ntad o, ind ica ndo a q uestão imp ugnada.

7.4

A d ivulgação do ga bar ito de finitivo das pro vas objetiva s e da lista
cla ss ifica tór ia pre liminar oc orrerá na data de 13/12/2 021.

7.5

Os(as) ca nd ida tos(as ) terão das 0h00 min até às 23 h59 min d o dia
14/12/20 21, para inter por e ve ntua l rec urso da lista c lass ificatór ia
pre limina r.

7.6

O resultado fina l da sele ção so me nte ocorrerá após o julga me nto dos
rec ursos interpostos, o que co mpetirá à Co missão do Co nc urs o, até a data
pro vá ve l de 16/12/20 21.

7.7

A class ific ação, para cada área, obedecerá à orde m dec resce nte da
no ta fina l de cada ca nd idato(a ) apro vad o(a).

7.7.1 Have ndo e mpate entre os cand idatos na classificação, terá precedência o(a)
candidato(a), na seguinte ordem:
a. que obtiver maior pontuação nas questões Conhec ime ntos Específicos;
b. estudante de instituição púb lica de ensino;
c. que tenha partic ipado do Progra ma de Estágio do TCE/RN, durante a
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graduação;
d. que tiver cumprido a ma ior carga horária referente à estrutura
curric ular;
e. que tiver ma ior idade.
7.8

Após ho mo lo gação, o resultado final do processo seletivo será pub licado no
Diário Eletrônico do TCE/RN e na sua página virtua l na data prová vel de
17/12/2021.

8

DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

8.1

Ao s cand idato s co m de fic iê nc ia, a mpa rad os pe lo artigo 37, inc iso VIII, da
Co nstituição Federa l, é asse gurad o o d ire ito de partic ip ar da seleç ão de
esta giár ios de pós- grad uação, cujas atividades seja m co mpatíve is com sua
defic iê ncia, reserva ndo- se 10% (dez por cento) das vagas, confor me artigo
17, §5º, da Le i Federal nº 11.788/2008.

8.3 O(a) ca nd idato( a) q ue for inab ilitado (a) nesta fase :
8.3.1 Por não ter sido cons iderado(a) defic ie nte e, tendo sido aprovado(a) no
processo seletivo, figurará na lista de classificação geral;
8.3.2 E m virtud e de inc o mpatib ilida de de sua defic iê nc ia co m as atr ib uiç ões do
está gio, será eliminad o(a) do process o seletivo.

9 DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
9.1

O processo seletivo para está gio re mune ra do de pós- gr ad uaç ão terá
va lidade de 01 (u m) a no, a co ntar da data de sua ho mo lo gaç ão, pode ndo
ser reno vado, med ia nte p ub lica ção, por igua l per íodo, co nfo r me
co nve niê nc ia e oportunidad e do TC E/RN.

10 DO GRAU DE PARENTESCO
10.1 Os estuda ntes q ue e ve ntua lme nte poss ua m vínc ulo de parentesco co m
Co nse lhe iros, Proc urador es e/ou ser vido r investido e m car go de d ireçã o,
che fia o u assessora me nto, de que m se ja cô njuge, co mpa nhe iro o u pare nte
e m linha reta, co latera l o u por afinidad e, até o terce iro gra u, poderão

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARISE MAGALY QUEIROZ ROCHA:52322033472 em 04/11/2021 às 14:31:07

8.2 Os(as) candidatos(as) co m defic iênc ia aprovados(as) no processo seletivo
deverão apresentar, e ntre os dias 10/01/2022 e 11/01/2022, das 8h às 17h, à
Junta Mé dica, a se r indicada pe lo TCE/RN, o co mpetente la udo méd ico
com a demo nstração de sua cond ição de pessoa co m defic iênc ia para aferição
da compatib ilidade com as atribuições do estágio.

Ev.5 Pág.8

partic ipar do proce sso seletivo, poré m, ao sere m co nvocado s(as), não
dese mpe nharão s uas funçõ es nos mes mos setor es q ue se us pare ntes.

11 DAS DISPO SIÇÕES FINA IS
11.1 A classificação fora das va gas previstas para contratação imed iata gera para
o(a) candidato(a) apenas a expectativa de dire ito à convocação, reservando- se
ao TCE/RN o dire ito de convocar os(as) apro vad os(as) de acordo co m s ua
ne cess id ade, co m r igo rosa obed iê nc ia à orde m de c lass ificação fina l do
certa me.
11.2 O ato da inscrição imp licará o conhecime nto das instruções e a aceitação
tácita das cond ições estabelec idas neste edital, be m como autoriza o TCE/RN
a utilizar os dados inseridos, mante ndo- se a mes ma fina lidade para as qua is
fora m for necidos.
11.3 Os(as) ca nd idatos(a s) apro vad os de verão ma nter atua lizados se us
tele fo nes, e- ma ils e e ndereç os junto ao TC E/RN, de ma ne ira q ue este não
se respo ns ab iliza por eve ntua is prejuízos ao(à) cand idato(a ) decorr e ntes de
tele fo ne e/o u e- ma il não atua lizad os.

11.5 O ca nd id ato q ue, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação,
nã o aprese ntar a doc ume ntação ind ica da abaixo, na sede do TC E/RN,
será elimina do do certa me :
11.5.1 Cóp ia de Doc u me nto Ofic ia l de Ide ntida de e do Cadastro Nac io na l de
Pessoa Fís ica – CPF. Serão ace ito s co mo Doc ume nto Ofic ia l de Identidade :
Carte ira e/o u Céd ula de Ide ntidade exped ida por Secretar ia de Seg ura nça
Púb lica, pela s Força s Ar ma das, pe la Po líc ia M ilitar, pelo M inistér io das
Re lações Exter iore s; Céd ula de Ide ntidade para Estr a nge ir os; Céd ula s de
Ide ntidad e for nec idas por Ór gãos o u Co nse lho s de C lasse q ue, por força de
Le i Feder a l, va le m co mo doc ume nto de ide ntidade, co mo as do CREA,
C RM, CRC etc.; Certificado de Reser vista; Passa porte (de ntro da
va lidade) ; Carte ira de Tr aba lho e Pre vidê nc ia Soc ia l, be m co mo Carte ira
Nac io na l de Ha b ilitaç ão (co m foto gra fia, na for ma da Le i nº 9.503/1 997).
11.5.2 Dip lo ma de co nc lusã o de grad ua ção e m C iê nc ias Co ntáb e is, Dire ito ou
Enge nha r ia C ivil;
11.5.3 De c laraç ão do registro de matr íc ula co m freq uê nc ia obrigatór ia e m
pro gra ma de pós- grad uação de instituição de e ns ino super ior regular me nte
crede nc ia da junto ao M inistér io da Ed ucaçã o (M EC), co m car ga horá r ia
mínima de 360 (tr e ze nto s e sesse nta) hor as ;
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11.4 A convocação do(a) cand idato(a) para assumir a vaga de estagiár io de pósgraduação será realizada pelo TCE/RN, por meio de contato tele fônico e/ou
eletrônico, confor me contatos infor mados no ato de sua inscr ição.

Ev.5 Pág.9

11.5.4 De c laraç ão de car ga hor ár ia já c umpr id a do cur so de pós - grad uação
referente à estrutura curric ular;
11.5.5 De c laraç ão de co nc lusã o de está gio de grad uaç ão no TC E/RN, se
ho uver;
11.5.6 Certidão de q uitação e le itora l;
11.5.7 Certidõe s ne ga tivas de antecede ntes crimina is, pera nte as J ustiças
fed era l e estad ua l, inc lus ive nos J uizad os Espec ia is, cons idera ndo - se, e m
todos os casos, o Estado o nde res id iu no s últimos c inco a nos;
11.5.8 Certidão de nad a cons ta pera nte o C o nse lho de C lasse ao qua l esteja
ins cr ito, se ho uver ;
11.5.9 Certifica do de reservista o u doc ume nto equiva le nte que co mpr o ve a
quitação co m o Se r viço M ilitar, para os ca nd id atos do se xo ma sc ulino;
11.5.10 02 (d uas) fotos 3 x 4;
11.5.11 Nú mero da Agê nc ia e númer o da Co nta Corre nt e no Bra nco do Bra s il
S/A, ou cóp ia do respectivo cartão.
11.6 Os casos não previstos no presente Ed ital serão resolvidos pela Co missão
indicada no ite m 2.1, cabendo recurso de tais decisões ao Presidente do
TCE/RN.

Tr ib una l de Co ntas do Estad o do Rio Gra nde do Norte, e m Nata l/RN,
05/11/20 21.

Marise M agaly Queiro z Rocha
Preside nte da Co missão
Portaria nº 213/2021 – GP/TC E
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11.7 Integra m o presente Ed ital o Ane xo I – Conte údo Progra mático; e o
Ane xo II – Cronog ra ma de atividades.
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ANEXO I – Conteúdo Programático
1. CONHECIMENTOS GERAIS – Para todas as áreas:
1.1

Noções sobre a Organização do TCE/RN: 1. Re gime nto I nter no do
TC E/RN (apro vado pe la Reso luç ão nº 009/2012 - TC E) : 1.1 Da nature za,
co mpetê nc ia e jur isd ição. 1.2 Da Or ga nização : 1.2.1 Da sed e, co mp os ição
e auto no mia, 1.2.2 Do Ple no e das Câ maras, 1.2.3 Das co missões
per ma ne ntes e te mporá r ias, 1.2.4 Da Pres idê nc ia, da Vice - pres id ê nc ia, dos
Pres ide ntes de Câ maras, da Corre gedor ia, da Esco la de Co ntas e da
Ouvidor ia, 1.2.5 Dos Co nse lhe iros, 1.2.6 Dos aud itores, 1.2.7 Do
M inistér io P úb lic o junto ao Tr ib una l; 1.3 Dos ser viços téc nicos e
ad ministrativos.

2. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
CIÊNCIAS CONTÁBEIS:

2.1.1 1. A Atividade F ina nc e ira do Estado. 2. Siste ma Orça me ntár io. 2.1
Orça me nto P úb lico. 2.2. Pr inc íp ios Orça me ntár ios. 3. As Le is
Orça me ntár ias. 3.1. Noçõe s Ge ra is. 3.2. O Pla no P lur ia nua l. 3.3. As
Diretr ize s Orça me ntá r ias. 3.4. O Orça me nto Anua l. 3.5. Créd ito
Orça me ntár io, Dotação Orça me ntá r ia. 3.6. Cic lo Orç a me ntár io. 3.7.
Alteraçõ es Orça me ntár ias. 4. Rece ita Púb lica. 4.1. Noções Gera is. 4.2.
Es tá gios da Rece ita Púb lica. 4.3. Clas s ificaç ão da rece ita orça me ntár ia 4.4.
Ingresso e xtra- orça me ntár io. 5. Desp esa Púb lica. 5.1. Noções Gera is. 5.2.
Class ific ações da despesa orça me ntá r ia. 5.3. Dispê nd io extra orça me ntár io. 5.4. Está gios da Despe sa Púb lica. 5.5. Restos a Pa gar. 5.6.
De spesas de Exerc íc ios Ante r iores. 6. Le i Co mp le me ntar Nac io na l nº
101/200 0 ( Le i de Res po nsa b ilidad e F isca l) : 6.1 Das Desp esas co m Pessoa l
(arts. 18- 23). 6.2 Da Tra nsparê nc ia, Co ntro le e Fisca liza ção (arts. 48 a 59).

2.2

DIREITO:

2.2.1 Direito Constitucional: 1. Do s Pr inc íp ios F unda me nta is. 2. Dos Dire itos
e Gara ntias F und a me nta is. 3. Da Or ga niza ção do Esta do. 3.1 Or ga nização
po lític o- ad minis trativa. 3.2 Esta do Federa l Bras ile iro. 3.3 União. 3.4
Estado s fede rado s. 3.5 M unic íp io s. 3.6 Distr ito Federa l. 3.7 Terr itór ios
3.8 Inter ve nção fed era l. 3.9 I nter ve nçã o dos esta dos nos munic íp ios. 4.
Ad min istra ção P úb lica. 4.1 Dis pos iç ões gera is. 4.2 Ser vidore s púb lic os.
4.3 M ilitares dos estado s, do Distr ito Federa l e dos terr it ór ios. 5.
Or ga nizaçã o dos pode res no Esta do. 5.1 Me ca nis mos de fr e ios e
co ntra peso s. 5.2 Poder Le gis lativo. 5.2.1 Estr utur a, func io na me nto e
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2.1

atr ib uições. 5.2.2 Co miss ões par la me ntar es de inq uér ito. 5.2.3
Fisca lizaçã o co ntáb il, fina nce ira e orça me ntár ia. 5. 2.4 Tr ib una l de Co ntas
da União ( TC U). 5.2.5 Process o Le gis lativo. 5.2.6 Prer ro gativas
par la me nta res. 6. Co ntro le da co ns tituc io na lidad e. 6.1 Sis te ma s ger a is e
siste ma bras ile iro. 6.2 Co ntro le inc id e nta l o u co nc reto. 6.3 Contro le
abstra to de co nstituc io na lidad e. 6.4 Exa me in abstractu da
co nstituc io na lidade de propo s içõe s le gis lativas. 6.5 Ação dec laratór ia de
co nstituc io na lidade. 6.6 Aç ão dir eta de inco ns tituc io na lida de. 6.7
Ar guição de desc ump r ime nto de prece ito funda me nta l. 6.8 Ação d ire ta de
inco ns tituc io na lida de
por
o missã o.
6.9
Ação
d ireta
de
inco ns tituc io na lida de inte r ve ntiva. 6.10 Co ntro le concreto e abstr ato de
co nstituc io na lidade do d ire ito munic ipa l. 7. F ina nças p úb licas. 7.1
Nor ma s ger a is. 7.2 Orça me nto s. 8. Co ns tituição do Es tado do Rio Gr a nde
do Norte (art. 52 a 56). 9. Jur ispr udê nc ia aplicad a dos tr ib una is
super iores.
2.2.2 Direito Administrativo: 1. Princ íp ios de d ire ito ad minis trativo. 2.
Or ga nizaçã o da Ad minis tra ção Púb lic a : 2.1 Ad minis traçã o dire ta. 2.2
Ad min istra ção ind ireta. 3. Ato Ad min istra tivo : 3.1. Req uis itos. 3.2
Atr ib utos. 3.3 C lass ific ação. 3.4 Atos ad ministrativos e m es péc ie. 3.5
Re vo gação e inva lidaçã o do ato ad minis trativo. 4. Age ntes P úb licos. 4.1
Le gis lação pertine nte. 4.1.1 LC E nº 122/94. 4.1.2 Dispos içõe s
co nstituc io na is ap licá ve is. 4.2 Dis pos ições do utr inár ia s : 4.2.1 Co nc e ito ;
4.2.2 Espé c ies. 4.2.3 Car go, e mpre go e função p úb lica. 4.2.4 Pro vime nto.
4.2.5 Va câ nc ia. 4.2.6 Efetivid ade, estab ilida de e vita lic ied ade. 4.2.7
Re mu neraç ão. 4.2.8 Re gime de pre vidê nc ia. 5. Co ntr o le da
Ad min istra ção P úb lica : 5.1 Co nc e ito. 5.2 Class ificaç ão das for mas de
co ntro le. 5.3 Co ntro le exe rc ido pe la ad ministr ação p úb lica. 5.4. Contro le
le gis la tivo. 6. Lic itaç ões e co ntr atos ad minis trativos. 6.1 Le i 14.133/202 1
(No va Le i de lic ita ções). 6.2 Le i nº 12.462/20 11 (Re gime Difer e nc iado de
Co ntra taçõ es P úb licas).
7. I mpr ob id ade ad ministrativa. 7.1 Le i nº
8.429/19 92. 7.2 Dispo s içõ es doutr iná r ias ap licá ve is. 7.3 J ur is pr ud ê nc ia
ap lica da dos tr ib una is s up er ior es.
2.2.3 Direito Processual Civil: 1 . Cód igo de Proce sso C ivil ( Le i nº 13.105,
de 16 de março de 2015) : 1.1 Das no r mas fund a me nta is do Process o C ivil
(arts. 1º a 12); 1.2 Da ap lica ção das nor ma s process ua is (arts. 13 a 15);
1.3 Da jur isd ição e da ação (arts. 16 a 20); 1.4 Da co mpetê nc ia (arts. 42 a
66); 1.5 Da capac ida de process ua l (arts. 70 a 76); 1.6 Dos proc ura dore s
(arts. 103 a 107); 1.7 Da s uce ssão das partes e dos proc urado res (arts. 108
a 112); 1.8 Do litis co ns órc io (arts. 113 a 118); 1.9 Da ass is tê nc ia (arts.
119 a 124); 1.10 Do inc ide nte de desc o ns ideraç ão da pers o na lidad e
jur íd ic a (arts. 133 a 137); 1.11 Do a mic us c ur iae (art. 138); 1.12 Do s
podere s, dos de vere s e da respo nsab ilidad e do juiz (arts. 139 a 143) ; 1.13
Dos imp ed ime nto s e da sus pe iç ão (arts. 144 a 148); 1.14 Do M inis tér io
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P úb lic o (arts. 176 a 181); 1.15 Da for ma dos atos proce ss ua is : 1.15.1 Do s
atos e m gera l (arts. 188 a 192), 1.15.2 Da prática e letr ô nic a de atos
proces s ua is (arts. 193 a 199), 1.15.3 Dos atos das parte s (arts. 200 a 202),
1.15.4 Dos pro nunc ia me ntos do juiz (arts. 203 a 205); 1.16 D o te mpo e do
lugar dos atos process ua is (arts. 212 a 217) ; 1.17 Do s pra zos : 1.17.1
Dispo s içõe s ge ra is (arts. 218 a 232); 1.18 Da c itaç ão (arts. 238 a 259) ;
1.19 Das intimaç ões (arts. 269 a 275); 1.20 Das nulidad es (arts. 276 a
283); 1.21 Da tute la pro vis ór ia (arts. 294 a 311) ; 1.22 Da co ntes taçã o
(arts. 335 a 342); 1.23 Da re ve lia (arts. 344 a 346); 1.24 Das pro vas :
1.24.1 Dispos içõe s ge ra is (ar ts. 369 a 380); 1.25 Da orde m d os proc esso s
e dos proce ssos de co mpe tê nc ia originá r ia dos trib una is : 1.25.1
Dispo s içõe s ger a is (arts. 926 a 928); 1.26 Da ação resc isór ia (arts. 966 a
975); 1.27 Dos rec ursos : 1.27.1 Disp os iç ões ger a is (arts. 994 a 1.008) e
1.27.2 Dos e mba r gos de dec lara ção (arts. 1.022 a 1.026). 2.
Jur isp r udê nc ia ap lica da dos tr ib una is s upe r ior es.

2.2.5 Direito Previdenciário: 1. Constituiçã o Federa l, co m as alte rações
introd uzidas pela E me nd a à Co nstituição Federa l nº 103, de 12/11/2 019.
1.1 Dos servidores p úb lic os (Art. 40). 2. Co nstituição do Estad o do Rio
Gr a nde do Norte, co m as a ltera ções introd uzidas pe la E me nda s
Co nstituc io na is nº 01/199 3 a 21/2020. 2.1 Dos Ser vid ores P úb licos (S eçã o
II, art. 28 e art. 29). 3 Re gras de dir e ito adquir ido. 3.1 Eme nd a à
Co nstituição Federa l nº 41, de 19/12/20 03 (Art. 6º). 3.2 Eme nda à
Co nstituição Federa l nº 47, de 05/07/20 05 ( Art. 3º). 4. Re gime Própr io de
Pre vidê nc ia Soc ia l dos Ser vid ores do Estad o do RN (Le i Co mp le me nta r
Es tad ua l nº 308, de 25/10/200 5). 4.1 Do s Be ne fic iár ios, dos se gurado s e
dos depe nd e ntes (Art. 3º ao 9º). 5. Co ntro le Exter no dos atos de pessoa l
pelo TC E/RN. 5.1 Le i Co mp le me ntar Esta d ua l nº 464, de 05/01/2 012.
5.1.1 Natur e za e co mp etê nc ia do TC E/RN (Art. 1º). 5.1.2 Aprec iação dos
atos de pessoa l s uje itos a re gistr o (Art. 95). 6. J ur is pr ud ê nc ia aplicad a dos
tr ib una is s up er ior es.
2.3

ENGENHARIA CIVIL:

2.3.1 1. Constr ução Civil – Mater ia is e Téc nicas Co nstr utivas. Res is tê nc ia dos
M ater ia is. Estr uturas. Eta pas de uma Co nstr ução. 2. Me câ nica Dos Solo s –
Índ ices Fís icos e Ensa io s Tec no ló gic os. 3. Rodo via s – Projeto.
Te rrap le na ge m e Pa vime ntaçã o. 4. Sanea me nto – Siste ma De
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2.2.4 Direito Financeiro: 1. Noções de Dire ito F ina nc e iro : 1.1 Constituição da
Re p úb lic a Federativa do Bra s il de 1988 : 1.1.1 Da Tr ib utação e do
Orça me nto : 1.1.1.1 Das Fina nças P úb licas (arts. 165 a 169). 2. Le i
Co mp le me ntar Nac io na l nº 101/200 0 (Le i de Respo ns ab ilid a de F isca l) :
2.1 Das Despesa s co m Pes soa l (arts. 18- 23). 2.2 Da Tra nsparê nc ia,
Co ntro le e Fisc a lizaç ão (arts. 48 a 59). 3. Jur is pr ud ê nc ia ap lic ada dos
tr ib una is s up er ior es.
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Es gota me nto Sa nitár io. Siste ma De Aba stec ime nto D’á gua. Dre na ge m
Ur ba na. Res íd uos Só lido s. 5. Obras – Projeto. Orça me nto – Co mp os ição
de C ustos Unitá r ios. Siste ma Nac io na l De Pesq uisa de Custos e Índ ices da
Co nstr uç ão C ivil (S inap i) – Siste ma de Custos Re fere nc ia is de Obras
(Sicro). Lic e nças Amb ie nta is. Exec uçã o. F isca lização. 6. Co ntrata ção de
Obras Púb licas – Le gis laç ão Ap lic á ve l e Eta pas. 7. Co ntro le de Obras –
Cro no gr a ma. Cur va ABC. Aco mp a nha me nto da Ap licação de Re c ursos
(M ed içõ es, Cálc ulos De Re ajusta me nto, M uda nç a De Data - Base, E missão
De Fatur a Etc.). Aná lise e I nterpre taçã o de Doc u me ntação Téc nica
(Ed ita is, Co ntrato s, Ad itivos Co ntratua is, Cader nos de Encar gos, Projetos,
Diár io de Obra s Etc.).
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ANEXO II – Cronograma de atividades

Deferimento preliminar de inscrições
Recurso contra inscrições indeferidas

Deferimento final de inscrições
Aplicação de provas
Divulgação do Gabarito Preliminar

11 e 12 /11/2021
22/11/20 21
23/11/2021
26/11/20 21

05/12/20 21
06/12/2021

Prazo para interposição de recurso das provas
objetivas

07/12/2021

Divulgação do gabarito definitivo das provas
objetivas e da lista classificatória preliminar

13/12/20 21

Prazo para interposição de recurso da lista
classificatória preliminar

14/12/2021

Resultado final e relação dos candidatos aprovados

16/12/2021

Apresentação de exames médicos por parte dos
candidatos com deficiência

10 a 11/01/2022
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Inscrições

