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**Não haverá a priori reserva de vagas para provimento imediato para negros
- pessoa preta ou parda (PPP) e para pessoa com deficiência (PCD) para todos os cargos,
em razão de o quantitativo de vagas ofertado inicialmente ser inferior ao previsto em lei
para reserva. Todavia, em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII, da Constituição
da República Federativa do Brasil, na Lei nº 8.112/1990 e Portaria Normativa nº 4/2018-
SGP/MP, e suas alterações, das vagas existentes para cada cargo somadas às vagas
surgidas durante o prazo de validade do Concurso Público, serão considerados os
percentuais legalmente devidos para fins de análise para o caso de haver nomeações
superiores ao quantitativo original de vagas previstas neste edital.

***Curso superior contemplado na grande área 3.01.00.00-3 da tabela de áreas
do conhecimento do CNPq.

****Curso superior contemplado na grande área 3.08.00.00-5 da tabela de
áreas do conhecimento do CNPq.

2.1 As vagas serão preenchidas em ordem rigorosa de classificação dos
candidatos aprovados, de acordo com a necessidade e a conveniência da Ufes, nos locais
de trabalho discriminados neste Edital:

I - nos campi da Ufes nos municípios de São Mateus/ES e Alegre/ES, onde os
aprovados permanecerão por no mínimo 10 (dez) anos nos termos da Resolução nº
43/2005 (alterada pela Resolução nº 40/2009 CUn/Ufes), visando à execução do Plano de
Expansão e Consolidação da Interiorização Presencial da Ufes (CLÁUSULA DE BA R R E I R A ) ,
salvo aprovação em Processo de Remoção Interna (Resolução nº 44/2012-CUn/Ufes) ou
remoções ex officio (Lei nº 8.112/1990).

II - nos campi de Vitória/ES.
2.1.1 Havendo necessidade de convocar candidato para local de trabalho não

previsto neste edital, os candidatos serão consultados, em ordem classificatória, sobre o
interesse em assumir. Em caso de não aceitação, o candidato permanecerá constando da
lista classificatória na posição de classificação, e os próximos classificados poderão ser
consultados e convocados a assumir.

2.2 Durante a validade do concurso, no interesse da Administração e em casos
excepcionais, o candidato aprovado com classificação excedente ao número de vagas
previsto no presente Edital, com sua prévia anuência, poderá ser nomeado em localidade
de exercício diferente daquela para a qual se inscreveu.

2.3 A jornada de trabalho de cada cargo está especificada no quadro de vagas
do Edital e será cumprida no interesse da Administração, em turnos diurnos ou noturnos,
turnos de revezamento ou regime de plantão, segundo necessidade de funcionamento do
setor de trabalho, inclusive podendo ocorrer em sábados, domingos e feriados, de acordo
com a legislação vigente.

2.4 Aos candidatos aprovados para ocupar as vagas destinadas à área da saúde,
Médico/área e Terapeuta Ocupacional, poderão ser atribuídas atividades relacionadas à
preceptoria e supervisão e estágio.

2.5 As vagas para as modalidades de reserva - negros (pessoa preta ou parda)
ou pessoa com deficiência que surgirem durante o prazo de validade do Concurso Público
que não forem providas por falta de candidatos interessados serão preenchidas pelos
demais candidatos homologados, observada a ordem geral de classificação.

2.6 A Ufes se reserva o direito de incluir neste Edital, cargos e vagas surgidas
após a publicação e até o término do prazo de inscrições.

3. DA REMUNERAÇÃO

. Cargos Vencimento
Básico*

Auxílio
Alimentação

Total

. Nível de Classificação E R$ 4.180,66 R$ 458,00 R$ 4.638,66

. Nível de Classificação D R$ 2.446,96 R$ 458,00 R$ 2.904,96

* Vencimento Básico a partir de 1º de janeiro de 2017, conforme Anexo I-C da
Lei nº 11.091/2005, incluído pela Lei nº 13.325/2016.

3.1 O pagamento do Auxílio Alimentação será realizado se requerido pelo
servidor.

3.2 Cumprindo os requisitos legais, o servidor poderá receber como acréscimo
em sua remuneração: a) Incentivo à qualificação, de acordo com titulação apresentada
(Anexo IV da Lei 11.091/2005); b) Assistência à Saúde Suplementar (artigo 230 da Lei nº
8.112/1990, Decreto nº 4.978/2004, Portaria Normativa nº 01/2017-SEGRT/MPDG); c)
Auxílio Transporte (Decreto nº 2.880/1998); d) Auxílio Pré-Escolar (Decreto nº 977/1993 e
Emenda Constitucional nº 53/2006); e) Auxílio Natalidade (artigo 196 da Lei nº
8.112/1990); f) Adicional de Insalubridade, Periculosidade, Adicional de Irradiação Ionizante
ou Gratificação de Raio X/Substâncias Radioativas (artigos 68 a 72 da Lei 8.112/1990); g)
Adicional Noturno (artigo 75 da Lei 8.112/1990).

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições serão realizadas no período das 00:00 horas do dia 26 de abril

de 2021 (data provável) até às 23:59 horas do dia 7 de junho de 2021 (data provável)
(horário de Brasília), exclusivamente pela Internet, no sítio eletrônico do concurso, indicado
no item 1.1.

4.2 No sítio eletrônico do concurso estarão disponíveis para consulta: o Edital
do concurso contendo toda regulamentação, o link para a realização da inscrição e geração
do boleto bancário e os demais informativos relativos ao concurso. Os conteúdos
programáticos das provas, a bibliografia sugerida e a descrição sumária dos cargos estarão
disponíveis no sítio eletrônico do concurso a partir da data do início das inscrições.

4.3 O valor da taxa de Inscrição será de: a) R$ 130,00 (cento e trinta reais) para
cargos de nível de classificação E, b) R$ 90,00 (noventa reais) para cargos de nível de
classificação D.

4.4 Para realizar a inscrição, o candidato deverá realizar o seguinte
procedimento: a) acessar o sítio eletrônico do concurso; b) preencher o formulário de
requerimento de inscrição eletrônico até às 23:59 horas do dia 7 de junho de 2021 (data
provável); c) gerar o boleto referente à taxa de inscrição, e; d) efetuar o pagamento da
taxa de inscrição até o dia 8 de junho de 2021 (data provável).

4.5 As inscrições requeridas pelo site somente serão deferidas após a
confirmação do pagamento da taxa de inscrição ou do deferimento do pedido de isenção,
sendo canceladas as solicitações de inscrição fora do período mencionado no item 4.1 e
pagamentos efetuados após 8 de junho de 2021 (data provável).

4.6 No caso em que o pagamento da taxa de inscrição for efetuado com
cheque bancário que venha a ser devolvido, por qualquer motivo, a UFES reserva-se o
direito de cancelar a inscrição do candidato.

4.7 Serão canceladas, ainda, as inscrições com pagamento de valores menores
do que o estabelecido no item 4.3.

4.8 Antes de se inscrever, o candidato deverá certificar-se que preenche os
requisitos exigidos no Edital e observar atentamente o cargo e local de trabalho ao qual irá
concorrer, uma vez que, ao efetivar o pagamento, não será permitido solicitar mudança de
cargo ou mudança de local de trabalho do cargo para o qual se inscreveu.

4.9 O candidato que realizar mais de uma inscrição para o mesmo cargo terá
confirmada apenas a inscrição referente ao boleto bancário pago até 8 de junho de 2021
(data provável). Caso o candidato pague duas inscrições para o mesmo cargo será
confirmada apenas a última inscrição registrada e paga.

4.10 O candidato que realizar inscrições para cargos diferentes terá
confirmadas as inscrições referentes aos boletos bancários pagos até 8 de junho de 2021
(data provável). Nos casos em que o candidato tiver mais de uma inscrição homologada e
houver incompatibilidade de dia e/ou horário para a realização das provas, ele deverá
optar por qual prova irá realizar comparecendo ao local de realização da prova escolhida,
de acordo com o divulgado pela CPCC.

4.11 Em nenhuma hipótese será devolvida a importância paga pelo candidato a
título de taxa de inscrição, salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência da
Administração.

4.12 A CPCC não se responsabilizará por inscrições não recebidas por falhas de
comunicação, congestionamento de linhas de comunicação e outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados.

4.13 As informações prestadas no formulário de inscrição eletrônico são de
inteira responsabilidade do candidato, dispondo a CPCC do direito de excluir do concurso
aquele que não preencher o formulário de forma completa e correta ou que fornecer
dados comprovadamente inverídicos.

4.14 A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes
instruções e a tácita aceitação das condições do Concurso, tais como se acham
estabelecidas no Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais
aditamentos e instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais não
poderá alegar desconhecimento.

4.15 O comprovante de inscrição será divulgado exclusivamente pelo sítio
eletrônico do concurso, na data provável de 3 de setembro de 2021. A obtenção e a
impressão desse documento são de responsabilidade exclusiva do candidato.

4.16 A lista de inscrições homologadas será divulgada exclusivamente pelo sítio
eletrônico do concurso, na data provável de 28 de junho de 2021. O candidato que não
tiver a sua inscrição homologada poderá, no prazo de 2 (dois) dias úteis após a divulgação
da lista, apresentar recurso à CPCC, via formulário eletrônico a ser disponibilizado no sítio
eletrônico do concurso, que o julgará nos 3 (três) dias úteis subsequentes. A resposta ao
recurso será disponibilizada ao candidato no sítio eletrônico do concurso.

4.17 Por ocasião da inscrição, o candidato poderá indicar em campo próprio do
formulário eletrônico de requerimento de inscrição, caso queira, as condições de que
tratam os itens 5, 6, 9.7 (alínea h), 14 e 15.

4.18 O candidato deverá indicar a condição de inscrição na modalidade de
reserva conforme item 14 ou 15 no ato da inscrição por meio do formulário eletrônico. A
não indicação no formulário eletrônico de inscrição automaticamente o fará concorrer na
modalidade de ampla concorrência.

5. DO ATENDIMENTO ESPECIAL
5.1 O atendimento especial deverá ser solicitado no formulário eletrônico de

inscrição, nos casos abaixo descritos:
5.1.1 Candidato que necessitar de prova em Braille: será oferecido prova em

Braille e o candidato deverá levar no dia da aplicação da prova: reglete e punção.
5.1.2 Candidato com dificuldades visuais que necessitar de prova ampliada: será

oferecida prova com tamanho de fonte de 20 (vinte) pontos.
5.1.3 Candidato que necessitar de Intérprete de Libras: será oferecido Tradutor

e Intérprete de Linguagem de Sinais.
5.1.4 Candidato que se declarar com deficiência que necessitar de tempo

adicional de, no máximo, uma hora para realização das provas ou atendimento especial
não previsto neste edital: nesse caso, o candidato deverá encaminhar também
REQUERIMENTO DE ATENDIMENTO ESPECIAL, pelo e-mail indicado no item 1.3, até o dia 7
de junho de 2021 (data provável), com justificativa e parecer emitido por especialista da
área de sua deficiência que ateste a necessidade de tempo adicional, conforme prevê o
parágrafo 2º do artigo 40 do Decreto nº 3.298/1999, e suas alterações. A solicitação deverá
ser enviada por e-mail com toda a documentação escaneada e anexada à mensagem de
correio eletrônico indicado no item 1.3 deste Edital. A CPCC não se responsabiliza por e-
mail não recebido. O Assunto da mensagem eletrônica deve seguir o padrão: Número do
Edital - Número de inscrição do candidato - Nome do Candidato - Documentos para
comprovação da solicitação de atendimento especial.

5.1.5 Candidato com dificuldades de locomoção será, na medida do possível,
alocado em sala localizada em andar térreo.

5.2 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das
provas: a mãe cujo filho(s) tiver até 6 (seis) meses de idade no dia da realização da prova,
terá o direito de amamentar a criança a cada intervalo de duas horas, por até trinta
minutos, por filho. Para tanto, a candidata deverá levar um acompanhante no dia da prova,
que ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. A candidata que
não levar acompanhante não poderá permanecer com a criança no local de realização das
provas. O tempo despendido na amamentação será compensado durante a realização da
prova, em igual período. Após a confirmação da data de realização das provas, a candidata
lactante deverá encaminhar solicitação de atendimento especial para o e-mail indicado no
item 1.3 deste edital em até 5 (cinco) dias úteis a partir da data de publicação de
realização das provas.

5.3 A solicitação de condições especiais, em qualquer caso, será atendida
segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.

5.4 A listagem de atendimentos especiais deferidos será divulgada no sítio
eletrônico do concurso na data provável de 18 de junho de 2021.

6. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
6.1 Poderá ser solicitada a isenção do pagamento de taxa, nos termos da Lei nº

13.656/2018, do Decreto nº 6.593/2008 e do Decreto n. 6.135/2007, por candidato
oriundo de família de baixa renda, que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal (CadÚnico), e por candidato que esteja registrado como doador
de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

6.2 A isenção deverá ser solicitada, no período de 00:00 hora do dia 26 de abril
de 2021 (data provável) até às 23:59 horas do dia 16 de maio de 2021 (data provável), no
ato da inscrição, em campo destinado para este fim, no formulário eletrônico de inscrição
no sítio eletrônico do concurso:

a) Para candidato oriundo de família de baixa renda: o candidato deverá indicar
no formulário de inscrição eletrônica o Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo
CadÚnico.

b) Para o candidato doador de medula óssea: o candidato deverá indicar no
formulário de inscrição eletrônica o número do Registro de Doador de Medula Óssea
atribuído pelo Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea - REDOME e
encaminhar, no período indicado no item 6.2, o documento comprobatório, emitido por
entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, contendo o nome completo, o número do
Registro de Doador de Medula Óssea (REDOME) e CPF do candidato, enviado em formato
PDF, JPG ou JPEG, na forma de documento escaneado, anexo ao e-mail, para o endereço
eletrônico concurso.tae2021@ufes.br. Documentos comprobatórios ilegíveis não serão
aceitos. O candidato receberá por e-mail, retorno da CPCC, confirmando que a
documentação foi recebida.

6.3 Não será aceita a solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição
via postal, via fax ou via correio eletrônico.

6.4 Na hipótese do item 6.2, alínea "a", a CPCC consultará o órgão gestor do
CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.

6.5 Cada pedido de isenção para candidato oriundo de família de baixa renda
será analisado e julgado pelo Órgão Gestor do CadÚnico, por meio do Sistema de Isenção
de Taxas de Concursos (SISTAC) do Governo Federal. Recomenda-se que o candidato
verifique e, caso necessário, atualize as informações cadastrais no CadÚnico antes do
preenchimento do formulário de inscrição. Eventuais erros no preenchimento do pedido de
isenção e divergências cadastrais poderão ocasionar o INDEFERIMENTO da solicitação.

6.6 A veracidade das informações prestadas no requerimento de isenção e o
encaminhamento da documentação comprobatória, quando for o caso, serão de inteira
responsabilidade do candidato, podendo este responder, a qualquer momento, no caso de
serem prestadas informações inverídicas ou utilizados documentos falsos, por crime contra
a fé pública, acarretando a sua eliminação do concurso. Poderá, ainda, ser aplicado o
disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto nº 83.936/1979.

6.7 Não será concedida isenção de pagamento da taxa de inscrição ao
candidato que: a) omitir informações e (ou) torná-las inverídicas; b) fraudar e (ou) falsificar
documentação; c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos no item 6
deste Edital e seus subitens; d) prestar informações divergentes às constantes do
CadÚnico; e e) não encaminhar o documento comprobatório conforme o item 6.2, b.

6.8 A relação provisória dos pedidos de isenção deferidos será divulgada no
sítio eletrônico do concurso até a data provável de 19 de maio de 2021.

6.9 Caberá ao candidato realizar consulta, no sítio eletrônico do concurso, para
verificar a sua situação com relação à isenção da taxa de inscrição.

6.10 O candidato que tiver seu pedido de isenção deferido estará
automaticamente inscrito no concurso.

6.11 O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido poderá solicitar
revisão da sua situação, no prazo de 2 (dois) dias úteis, após a divulgação do resultado dos
pedidos de isenção no sítio eletrônico do concurso. O pedido de revisão da situação
quanto ao indeferimento do pedido de isenção deverá ser encaminhado via formulário
eletrônico que será disponibilizado no sítio eletrônico do concurso.

6.12 A relação definitiva dos pedidos de isenção deferidos será divulgada no
sítio eletrônico do concurso até a data provável de 31 de maio de 2021.

6.13 O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido deverá acessar o
sítio eletrônico do concurso, emitir o boleto bancário (GRU) e efetuar o pagamento da taxa
de inscrição até 8 de junho de 2021 (data provável).
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UNIVERSIDADE   FEDERAL   DO   ESPÍRITO   SANTO   

Concurso   Público   -   Edital   nº   6/2021-R   
  

CONHECIMENTOS   GERAIS   
    

LÍNGUA   PORTUGUESA   (todos   os   cargos)   
  

CONTEÚDO   PROGRAMÁTICO:   
  

UNIDADE  I  –  COMPREENSÃO  DE  TEXTO(S)  –  Análise,  interpretação  e  aplicação  de  recursos               
expressivos  da  linguagem.  Texto  e  contexto:  pressuposição,  inferência,  polissemia,  ambiguidade            
e   referenciação.   Fatores   de   textualidade.   
UNIDADE  II  –  CONHECIMENTOS  LINGUÍSTICOS  –  Relações  morfossintá�co-semân�cas  de           
palavras,  expressões  e  estruturas  oracionais.  Emprego  funcional  das  classes  de  palavras.             
Concordância   nominal   e   verbal.  
UNIDADE  III  –  NOÇÕES  DE  VARIAÇÃO  LINGUÍSTICA  –  Relação  oralidade  e  escrita.  Variedades  do                
Português  (uso  formal  e  informal).  Compreensão  do  uso  da  língua  portuguesa  como  fator  de                
construção   de   iden�dades.   

  
  

BIBLIOGRAFIA:   
  

BAGNO,  Marcos.  Nada  na  língua  é  por  acaso:  por  uma  pedagogia  da  variação  linguís�ca.  São                 
Paulo:   Parábola,   2007.   

  
COSTA  VAL,  Maria  da  Graça.  Redação  e  textualidade.  3.  ed.  Sao  Paulo:  Mar�ns  Fontes,  2006.                 
(Texto   e   linguagem).   

  
ILARI,   Rodolfo;   GERALDI,   João   Wanderley.   Semân�ca.   11.   ed.   São   Paulo:   Á�ca,   2006.   

  
KOCH,  Ingedore  Grunfeld  Villaça;  ELIAS,  Vanda  Maria.  Ler  e  compreender  os  sen�dos  do  texto.                
2.   ed.   São   Paulo:   Contexto,   2008.   

  
MARCUSCHI,  Luiz  Antônio.  Produção  textual,  análise  de  gêneros  e  compreensão.  São  Paulo:              
Parábola   Editorial,   2008.   

  
NEVES,  Maria  Helena  de  Moura.  Gramá�ca  de  usos  do  português.  2.  ed.  São  Paulo:  Editora                 
Unesp,   2011.   

  
ROCHA  LIMA,  Carlos  Henrique  da.  Gramá�ca  norma�va  da  língua  portuguesa.  43.  ed.  Rio  de                
Janeiro:   José   Olympio,   2003.   

  
  

RACIOCÍNIO   LÓGICO   E   QUANTITATIVO    (todos   os   cargos)   
  

CONTEÚDO   PROGRAMÁTICO:   
1. Conjuntos,   conjuntos   numéricos,   operações   com   números   reais;   
2. Funções   afins   e   quadrá�cas;   
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CONHECIMENTOS   GERAIS   
    

3. Equações   lineares   e   quadrá�cas,   sistemas   de   equações   lineares;   
4. Divisão   proporcional,   razão   e   proporção,   regras   de   três   simples   e   composta,   porcentagem;   
5. Juros   simples   e   compostos;     
6. Relação   entre   grandezas:   tabelas   e   gráficos;   
7. Sistemas   de   medidas   usuais;   
8. Princípio   Fundamental   da   Contagem;   
9. Noções   de   probabilidade   e   esta�s�ca;   
10. Raciocínio   lógico;   
11. Resolução   de   situações-problema.   

  
BIBLIOGRAFIA   SUGERIDA:   

  
DANTE,   Luiz   Roberto.   Matemá�ca:   contexto   e   aplicações   .   4.ed.   São   Paulo:   Á�ca,   2010.   3v.   

  
IEZZI,   Gelson   et   al.   Matemá�ca:   ciência   e   aplicações.   5.ed.   São   Paulo:   Atual,   2010.   3v.   

  
IMENES,   L.   M.   ;   LELLIS,   M..   Matemá�ca   -   6º   ao   9º   anos.   Editora   Moderna,   2012.   

  
OLIVEIRA,   C.   N.   C.   de;   FUGITA,   F.;   FERNANDES,   M.   A.   M.   Matemá�ca:   Para   Viver   Juntos   -   6º   ao   

9º   anos.   Edições   SM,   2011.   
  
  
  

INFORMÁTICA    (todos   os   cargos)   
  

CONTEÚDO   PROGRAMÁTICO:   
1.   Conceitos   básicos   de   computação;   
2.   Componentes   de   hardware   e   so�ware   de   computadores;   
3.   Operação   e   configuração   dos   sistemas   operacionais   Microso�   Windows   e   Ubuntu   Linux;   
4.   Uso   de   editores   de   texto   Microso�   Word   e   LibreOffice   Writer;   
5.   Uso   de   planilhas   eletrônicas   Microso�   Excel   e   LibreOffice   Calc;   
6.   Uso   de   Internet:   navegação   Web,   correio   eletrônico;   
7. Noções   de   segurança:   proteção   de   informação,   vírus   e   assemelhados.   

  
  

BIBLIOGRAFIA   SUGERIDA:   
ARAÚJO,   A.   F.;   DARIO,   A.   L.;   REIS,   W.   J.   Windows   10   -   Por   Dentro   do   Sistema   Operacional,   1ª   
edição.   Editora:   Viena.   Ano:   2016.   

  
BARROS,   M.   S.   M.   Excel   2019.   Editora:   Senac   São   Paulo.   Ano:   2019.   

  
CAPRON,   H.   L.;   JOHNSON,   J.   A.   Introdução   à   Informá�ca,   8ª   edição.Editora:   Pearson/Pren�ce   
Hall.   Ano:   2004.   
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CARMO   DO   VAL,   C.   E.   Ubuntu   -   Guia   do   Iniciante   3.0.   Ano:   2015.   Disponível   em:   
< h�p://www.mundoubuntu.com.br/images/PDFs/Ubuntu-guia_do_iniciante_30.pdf >   .   Acesso   
em:   13   abr.   2021.   

  
DOCUMENTAÇÃO   ONLINE   DO   MICROSOFT   OFFICE.   Disponível   em:   
< h�ps://support.office.com/pt-BR >.   Acesso   em:   13   abr.   2021.   

  
DOCUMENTAÇÃO   ONLINE   DO   LIBREOFFICE.   Disponível   em:   
< h�p://pt-br.libreoffice.org/ajuda/documentacao/ >.   Acesso   em:   13   abr.   2021.   

  
MACHADO,   F.   N.   R.   Segurança   da   Informação   -   Princípios   e   Controle   de   Ameaças,   1ª   edição.   
Editora:   Érica.   Ano:   2014.   

  
MANZANO,   A.   L.   N.   G.   Windows   10   Home   -   Col.   Estudo   Dirigido,   1ª   edição.   Editora:   Érica.   Ano:   
2015.   

  
MANZANO,   A.   L.   N.   G.;   MANZANO,   J.   A.   N.G.   Estudo   Dirigido   de   Microso�   Excel   2019:   
Avançado.   Editora:   Érica.   Ano:   2019.   

  
MENDONÇA,   T.   A.;   ARAUJO,   B.   G.   Linux   -   Simplicidade   ao   seu   alcance,   1ª   edição.   Editora:   Viena.  
Ano:   2012.   

  
PIMENTEL,   L.   Word   2019.   Editora:   Senac   São   Paulo.   Ano:   2020.   

  
REIS,   W.   J.   LibreOffice   Writer   4.2   -   Manipulação   Textos   Com   Liberdade   e   Precisão.   Editora:   
Viena.   Ano:   2014.   

  
SIMÃO,   D.   H   LibreOffice   Calc   4.2   -   Dominando   As   Planilhas.   Editora:   Viena.   Ano:   2014.   

  
SILVA,   G.   M.   Segurança   da   Informação   para   Leigos.   Editora:   Ciência   Moderna.   Ano:   2011.  

  
SIMÃO,   D.   H.   Introdução   à   Informá�ca   -   Desvendando   o   Universo   da   Computação,   1ª   edição.   
Editora:   Viena.   Ano:   2013.   

  
TELLES,   R.   Descomplicando   o   BrOffice   para   Concursos,   3ª   edição.   Editora:   Campus.   Ano:   2011.   

  
UBUNTU   DOCUMENTATION   TEAM.   Guia   do   ambiente   de   trabalho   Ubuntu.   Ano:   2020.   
Disponível   em:   < h�ps://help.ubuntu.com/lts/ubuntu-help/index.html.pt >.   Acesso   em:   13   abr.   
2021.   
 

  

http://www.mundoubuntu.com.br/images/PDFs/Ubuntu-guia_do_iniciante_30.pdf
https://support.office.com/pt-BR
http://pt-br.libreoffice.org/ajuda/documentacao/
https://help.ubuntu.com/lts/ubuntu-help/index.html.pt
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Versões   de   So�ware   (escolhidas   com   base   na   disponibilidade   de   bibliografia):   
-   Microso�   Windows   10   
-   Microso�   Word   2019   
-   Microso�   Excel   2019   
-   Ubuntu   Linux   20.04   LTS   
-   LibreOffice   4.2   

  
LEGISLAÇÃO    (todos   os   cargos)   

  
CONTEÚDO   PROGRAMÁTICO:   

  
1.       Regime   Jurídico   Único   (Lei   n°   8.112/1990);   
2.  Código  de  É�ca  Profissional  do  Servidor  Público  Civil  do  Poder  Execu�vo  Federal               
(Decreto   nº   1.171/1994);   
3.  Processo  Administra�vo  no  âmbito  da  Administração  Pública  Federal  (Lei  n°             
9.784/1999);   
4.       Plano   de   Desenvolvimento   Ins�tucional   da   Ufes   (Resolução   nº    05/2021-CUn/UFES);   
5.       Lei   de   Acesso   à   Informação   (Lei   nº   12.527/2011);   
6.       Lei   Geral   de   Proteção   de   Dados   Pessoais   (LGPD)   (Lei   nº   13.709/2018);   
7.       Licitações   e   contratos   administra�vos   (Lei   nº   8.666/1993);   
8.       Licitação   na   modalidade   Pregão   (Lei   nº   10.520/2002).   
9.  Normas  cons�tucionais  sobre  a  Administração  Pública  (ar�gos  37  a  41  da  Cons�tuição               
da   República   Federa�va   do   Brasil   de   1988).   

  
  

BIBLIOGRAFIA:   
  

BRASIL.  Cons�tuição  da  República  Federa�va  do  Brasil,  de  5  de  outubro  de  1988.  Ar�gos  37  a                  

41.  Disponível  em:  <h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/cons�tuicao/cons�tuicao.htm>.      

Acesso   em   23   abr   2021.   

  

BRASIL.  Lei  n°  8.112,  de  11  de  dezembro  de  1990.  D ispõe  sobre  o  regime  jurídico  dos  servidores                   

públicos  civis  da  União,  das  autarquias  e  das  fundações  públicas  federais.   Disponível  em:               

<h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm>.   Acesso   em   23   abr   2021.   

  

BRASIL.   Decreto   nº   1.171,   de   22   de   junho   de   1994.   Aprova   o   Código   de   É�ca   Profissional   do   

Servidor   Público   Civil   do   Poder   Execu�vo   Federal.   Disponível   em:   
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<h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1171.htm>.   Acesso   em   23   abr   2021.   

  

BRASIL.  Lei  n°  9.784,  de  29  de  janeiro  de  1999.  Regula  o  processo  administra�vo  no  âmbito  da                   

Administração  Pública  Federal.  Disponível  em:       

<h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm>.   Acesso   em   23   abr   2021.   

  

BRASIL.  Lei  nº  12.527,  de  18  de  novembro  de  2011.  Regula  o  acesso  a  informações  previsto  no                   

inciso  XXXIII  do  art.  5º  ,  no  inciso  II  do  §  3º  do  art.  37  e  no  §  2º  do  art.  216  da  Cons�tuição                          

Federal;  altera  a  Lei  nº  8.112,  de  11  de  dezembro  de  1990;  revoga  a  Lei  nº  11.111,  de  5  de                      

maio  de  2005,  e  disposi�vos  da  Lei  nº  8.159,  de  8  de  janeiro  de  1991;  e  dá  outras                    

providências.   Disponível  em:     

<h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>.  Acesso  em  23      

abr   2021.   

  

BRASIL.   Lei   nº   13.709,   de   14   de   agosto   de   2018.   Lei  Geral  de  Proteção  de  Dados  Pessoais         

(LGPD)  Disponível  em:     

<h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm>.   

Acesso   em   23   abr   2021.   

  

BRASIL.  Lei  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993.  Regulamenta  o  art.  37,  inciso  XXI,  da                   

Cons�tuição  Federal,  ins�tui  normas  para  licitações  e  contratos  da  Administração  Pública  e  dá               

outras  providências.  Disponível  em:      

<h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666compilado.htm>.   Acesso   em   23   abr   2021.   

  

BRASIL.  Lei  nº  10.520,  de  17  de  julho  de  2002.  Ins�tui,  no  âmbito  da  União,  Estados,  Distrito                   
Federal  e  Municípios,  nos  termos  do  art.  37,  inciso  XXI,  da  Cons�tuição  Federal,  modalidade                
de  licitação  denominada  pregão,  para  aquisição  de  bens  e  serviços  comuns,  e  dá  outras                
providências.  Disponível  em:  < h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm >.      
Acesso   em   23   de   abr   de   2021.   

  
UFES.   Resolução   nº   05,   de   31   de   março   de   2021,   do   Conselho   Universitário.    Aprovar   o   Plano   

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm


  
UNIVERSIDADE   FEDERAL   DO   ESPÍRITO   SANTO   

Concurso   Público   -   Edital   nº   6/2021-R   
  

CONHECIMENTOS   GERAIS   
    

de   Desenvolvimento   Ins�tucional   -   PDI   da   Universidade   Federal   do   Espírito   Santo   -   Ufes   para   o   

período   2021-2030.   Disponível   em:   < h�ps://daocs.ufes.br/conselho-universitario >.   Acesso   em   

23   abr   2021.   

  

OBSERVAÇÃO:  As  questões  relacionadas  às  normas  jurídicas  mencionadas  no  Programa,            

disponíveis  no  sí�o  www.planalto.gov.br  ou  nos  diários  oficiais,  observarão  o  texto  vigente  na               

data  de  publicação  do  edital,  desconsiderando,  dessa  forma,  possíveis  mudanças  que  venham              

a   ocorrer   a   par�r   dessa   data.   

  

https://daocs.ufes.br/conselho-universitario
http://www.planalto.gov.br/
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1. DENOMINAÇÃO   DO   CARGO:    ASSISTENTE   EM   ADMINISTRAÇÃO     

NÍVEL   DE   CLASSIFICAÇÃO:    D   

2. DESCRIÇÃO   SUMÁRIA:     

Planejar,  orientar  e  executar  a�vidades  per�nentes  à  Administração  em  seus  vários             

segmentos,  dando  suporte  administra�vo  e  técnico  à  chefia  da  unidade  e  promovendo              

contatos  com  os  diversos  setores  da  en�dade  e  terceiros.  Assessorar  nas  a�vidades  de               

ensino,   pesquisa   e   extensão.   

  

3.  ATIVIDADES   TÍPICAS:     

Orientar  a  execução  dos  trabalhos  ou  a�vidades  do  setor.  Manter-se  esclarecido  e              

atualizado  sobre  a  aplicação  de  leis,  normas  e  regulamentos  referentes  à  administração              

geral  e  específica  bem  como  prestar  informação  e  orientação  no  âmbito  da  unidade.               

Assis�r  a  chefia  no  levantamento  e  distribuição  dos  serviços  administra�vos  da  unidade.              

Executar  a�vidades  de  complexidade  mediana  tais  como:  estudo  e  análise  de  processo              

de  interesse  geral  ou  específico  do  setor,  bem  como  acompanhar  sua  tramitação.              

Par�cipar  da  elaboração  de  projetos  referentes  à  melhoria  dos  serviços  do  setor  ou  da                

ins�tuição.  Redigir  atos  administra�vos  e  documentos  à  unidade.  Expedir  documentos  e             

verificar  suas  tramitações.  Manter  contatos  internos  ou  externos  para  discu�r  ou             

estudar  assuntos  relacionados  com  outros  setores  e  problemas  de  natureza  técnica,             

legal  ou  financeira  que  sejam  de  interesse  da  ins�tuição.  Controlar  o  material  de               

consumo  e  permanente  da  unidade  e  providenciar  sua  reposição,  manutenção  ou             

compra.  Organizar  material  de  consulta  da  unidade,  tais  como:  leis,  regulamentos,             

manuais,  livros  e  outros  documentos.  Organizar  e  manter  arquivos  e  fichários  da              

unidade.  Organizar  e  acompanhar  o  sistema  de  recebimento  e  divulgação  das             

comunicações  verbais  e  não  verbais  do  setor.  Planejar,  propor  e  executar  a�vidades  de               

complexidade  mediana  rela�va  à  administração  de  RH,  financeira  e  orçamentária.            

Par�cipar,  mediante  supervisão  e  orientação  dos  trabalhos  de  ocorrências  ou  tomada  de              
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preços  para  a  aquisição  de  material,  redigindo  atas,  termos  de  ajuste  e  contratos               

correspondentes.  Minutar  contratos  para  fornecimento  de  material.  Auxiliar  a  chefia  em             

assuntos  de  sua  competência.  Auxiliar  a  chefia  no  controle  da  frequência  e  escala  de                

férias  do  pessoal  da  unidade.  Auxiliar  na  elaboração  de  relatórios  e  projetos  da  unidade.                

Auxiliar  na  preparação  e  controle  do  orçamento  geral  da  unidade.  Manter  registro  e               

controle  do  patrimônio  da  unidade.  Redigir  documentos  da  unidade.  Providenciar            

levantamento  de  dados  administra�vos  e  esta�s�cos.  Par�cipar  direta  ou  indiretamente            

de  serviços  relacionados  às  verbas,  processos,  convênios.  Efetuar  cálculos  necessários.            

Secretariar  reuniões  e  outros  eventos  (convocação,  redação  de  atas,  providenciar  salas,             

etc.).   Executar   outras   tarefas   da   mesma   natureza   e   nível   de   dificuldade.     

  
  
4.  REQUISITOS:   

Ensino  médio  profissionalizante  na  área  do  cargo  ou  Ensino  médio  profissionalizante             

em  qualquer  área  +  experiência  de  12  meses  na  área  administra�va  ou  Ensino  médio                

completo   +   experiência   de   12   meses   na   área   administra�va.   

  
5.  ESTRUTURA   DO   CONCURSO:   

O  concurso  para  este  cargo  constará  de  uma  prova  obje�va  com  40  (quarenta)               

questões,   sendo  20  (vinte)  questões  de  Conhecimentos  Gerais  e  20  (vinte)  questões              

de   Conhecimentos   Específicos.   

A  prova  de  conhecimentos  gerais  será  composta  de  5  (cinco)  questões  de  Língua               

Portuguesa,  5  (cinco)  questões  de  Raciocínio  Lógico  e  Quan�ta�vo,  5  (cinco)  questões              

de  Legislação  e  5  (cinco)  questões  de  Informá�ca.  Cada  questão  de  múl�pla  escolha               

contém   cinco   alterna�vas   (a,   b,   c,   d,   e),   exis�ndo   apenas   uma   correta.    

Cada  questão  de  Conhecimentos  Gerais  valerá  1,00  (um)  ponto  e  cada  questão  de               

Conhecimentos   Específicos   valerá    3,00   (três)   p ontos,   totalizando    80   (oitenta)    pontos.   

  
6.  CONTEÚDO   PROGRAMÁTICO   DE   CONHECIMENTOS   GERAIS:   

Disponível   no   sí�o   eletrônico   do   concurso.   
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7.  CONTEÚDO   PROGRAMÁTICO   DE   CONHECIMENTOS   ESPECÍFICOS:   

  

I. LEGISLAÇÃO     

1. Regime   Jurídico   Único   (Lei   n°   8.112/1990);   

2. Código   de   É�ca   Profissional   do   Servidor   Público   Civil   do   Poder   Execu�vo   Federal   

(Decreto   nº   1.171/1994);   

3. Processo   Administra�vo   no   âmbito   da   Administração   Pública   Federal   (Lei   n°   

9.784/1999);   

4. Plano   de   Desenvolvimento   Ins�tucional   da   Ufes   (Resolução   nº   05/2021-CUn/UFES);   

5. Lei   de   Acesso   à   Informação   (Lei   nº   12.527/2011);   

6. Lei   Geral   de   Proteção   de   Dados   Pessoais   (LGPD)   (Lei   nº   13.709/2018);   

7. Licitações   e   contratos   administra�vos   (Lei   nº   8.666/1993);   

8. Licitação   na   modalidade   Pregão   (Lei   nº   10.520/2002);   

9. Normas   cons�tucionais   sobre   a   Administração   Pública   (ar�gos   37   a   41   da   Cons�tuição   

da   República   Federa�va   do   Brasil   de   1988);   

10. Proteção   e   defesa   dos   direitos   do   usuário   dos   serviços   públicos   (Lei   n°   13.460/2017).     

11. Improbidade   Administra�va   na   Lei   n°   8.429/1992   e   suas   penas;   

12. Lei   de   Responsabilidade   Fiscal   (Lei   complementar   nº   101/2000).   

  

II.   GESTÃO   DA   INFORMAÇÃO   E   DOCUMENTAÇÃO   

1. Procedimentos   de   Protocolo;   

2. Gestão   de   Documentos   –   procedimentos   administra�vos;   

3. Governo   Eletrônico   (e-GOV);   

4. Segurança   da   Informação;   

5. Classificação   de   Documentos;   

6. Preservação   do   patrimônio   arquivís�co   digital;   

7. Análise   diplomá�ca   e   �pológica;   

8. Ciclo   de   vida   dos   documentos   arquivís�cos;   
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III.   REDAÇÃO   OFICIAL   

1.   Aspectos  gerais:  impessoalidade;  linguagem  dos  atos  e  comunicações  oficiais;           

formalidade   e   padronização;   concisão   e   clareza.   

2.   Forma  de  tratamento  e  de  endereçamento  nas  comunicações  com  agentes  públicos  da              

administração   pública   federal   (Decreto   nº   9.758/2019);   

3.   Redação   de   atos   administra�vos:   o�cio,   correio   eletrônico,   portaria,   resolução   e   ata.   

4.   Elementos  de  ortografia  e  gramá�ca:  uso  de  siglas  e  acrônimos;  u�lização  das              

expressões   “anexo”,   “em   anexo”,   “junto   a”,   “o   mesmo”,   “a   mesma”   e   “onde”.   

  

IV.   NOÇÕES   DE   ADMINISTRAÇÃO     

1. Fundamentos  da  Administração:  Organizações,  funções  administra�vas  (planejamento,         

organização,  direção  e  controle).  Desempenho  organizacional  (produ�vidade,  eficiência,          

eficácia   e   efe�vidade).   Ro�nas   administra�vas   (prá�cas   e   processos).   

2. Noções  de  Marke�ng:  Introdução,  conceitos  e  ferramentas  de  marke�ng.  Orientação            

para  o  mercado.  S takeholders  da  organização.  Obje�vos  da  u�lização  do  marke�ng:             

sa�sfação,  relacionamento  e  valor.  Análise  do  ambiente:  micro  e  macro.  Plano  de              

marke�ng.   Análise   do   ambiente   externo   e   interno.     

3. Noções  de  gestão  de  pessoas:  A  gestão  de  pessoas  nas  organizações.  Relações              

Interpessoais.Treinamento  e  desenvolvimento.  Qualidade  de  vida  no  trabalho.  Avaliação           

de   desempenho.   

4. Noções  de  Organizações,  Sistemas  e  Métodos  –  métodos,  processos,  procedimentos,            

controles,  sistemas   ou  4.  Administração  da  Produção:  gestão  de  processos;  estoque;             

ferramentas   de   controle;   gestão    da   qualidade.   

  

8.  BIBLIOGRAFIA   SUGERIDA:   

  

BRASIL.  Cons�tuição  da  República  Federa�va  do  Brasil,  de  5  de  outubro  de  1988.  Ar�gos  37  a                  

41.  Disponível  em:  <h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/cons�tuicao/cons�tuicao.htm>.      

Acesso   em   23   abr   2021.   
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BRASIL.  Lei  n°  8.112,  de  11  de  dezembro  de  1990.  D ispõe  sobre  o  regime  jurídico  dos  servidores                   

públicos  civis  da  União,  das  autarquias  e  das  fundações  públicas  federais.   Disponível  em:               

< h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm >.   Acesso   em   23   abr   2021.   

  

BRASIL.  Decreto  nº  1.171,  de  22  de  junho  de  1994.  Aprova  o  Código  de  É�ca  Profissional  do                   

Servidor  Público  Civil  do  Poder  Execu�vo  Federal.  Disponível  em:           

<h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1171.htm>.   Acesso   em   23   abr   2021.   

  

BRASIL.  Lei  n°  9.784,  de  29  de  janeiro  de  1999.  Regula  o  processo  administra�vo  no  âmbito  da                   

Administração  Pública  Federal.  Disponível  em:       

<h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm>.   Acesso   em   23   abr   2021.   

  

BRASIL.  Lei  nº  12.527,  de  18  de  novembro  de  2011.  Regula  o  acesso  a  informações  previsto  no                   

inciso  XXXIII  do  art.  5º  ,  no  inciso  II  do  §  3º  do  art.  37  e  no  §  2º  do  art.  216  da  Cons�tuição                          

Federal;  altera  a  Lei  nº  8.112,  de  11  de  dezembro  de  1990;  revoga  a  Lei  nº  11.111,  de  5  de                      

maio  de  2005,  e  disposi�vos  da  Lei  nº  8.159,  de  8  de  janeiro  de  1991;  e  dá  outras                    

providências.  Disponível  em:     

<h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>.  Acesso  em  23      

abr   2021.   

  

BRASIL.   Lei   nº   13.709,   de   14   de   agosto   de   2018.   Lei  Geral  de  Proteção  de  Dados  Pessoais         

(LGPD)  Disponível  em:     

<h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm>.   

Acesso   em   23   abr   2021.   

  

BRASIL.  Lei  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993.  Regulamenta  o  art.  37,  inciso  XXI,  da                   

Cons�tuição  Federal,  ins�tui  normas  para  licitações  e  contratos  da  Administração  Pública  e  dá               

outras  providências.  Disponível  em:      

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm


  
UNIVERSIDADE   FEDERAL   DO   ESPÍRITO   SANTO   

Concurso   Público   -   Edital   nº   6/2021-R   
  

CONHECIMENTOS   ESPECÍFICOS   
    

<h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666compilado.htm>.   Acesso   em   23   abr   2021.   

  

BRASIL.  Lei  nº  10.520,  de  17  de  julho  de  2002.  Ins�tui,  no  âmbito  da  União,  Estados,  Distrito                   

Federal  e  Municípios,  nos  termos  do  art.  37,  inciso  XXI,  da  Cons�tuição  Federal,  modalidade                

de  licitação  denominada  pregão,  para  aquisição  de  bens  e  serviços  comuns,  e  dá  outras                

providências.  Disponível  em:  <h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm>.      

Acesso   em   23   abr   2021.   

  

BRASIL.  Lei  n°  13.460,  de  26  de  junho  de  2017.  Dispõe  sobre  par�cipação,  proteção  e  defesa                  

dos  direitos  do  usuário  dos  serviços  públicos  da  administração  pública.  Disponível  em:              

<h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13460.htm>.  Acesso  em  23      

abr   2021.   

  

BRASIL.  Lei  n°  8.429,  de  02  de  junho  de  1992.  Dispõe  sobre  as  sanções  aplicáveis  aos  agentes                   

públicos  nos  casos  de  enriquecimento  ilícito  no  exercício  de  mandato,  cargo,  emprego  ou               

função  na  administração  pública  direta,  indireta  ou  fundacional  e  dá  outras  providências.              

Disponível  em:  <h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm>.  Acesso  em  23  abr         

2021.   

  

BRASIL.  Lei  complementar  nº  101,  de  04  de  maio  de  2000.  Estabelece  normas  de  finanças                 

públicas  voltadas  para  a  responsabilidade  na  gestão  fiscal  e  dá  outras  providências.  Disponível               

em:   <h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm>.   Acesso   em   23   abr   2021.   

  

UFES.  Resolução  nº  05,  de  31  de  março  de  2021,  do  Conselho  Universitário.  Aprovar  o  Plano                  

de  Desenvolvimento  Ins�tucional  -  PDI  da  Universidade  Federal  do  Espírito  Santo  -  Ufes  para  o                 

período  2021-2030.  Disponível  em:  < h�ps://daocs.ufes.br/conselho-universitario >.  Acesso  em         

23   abr   2021.   

BRASIL.  Portaria  Interministerial  MJ/MP  nº  1.677,  de  7  de  outubro  de  2015.  Define  os                
procedimentos  gerais  para  o  desenvolvimento  das  a�vidades  de  protocolo  no  âmbito  dos              

  

https://daocs.ufes.br/conselho-universitario


  
UNIVERSIDADE   FEDERAL   DO   ESPÍRITO   SANTO   

Concurso   Público   -   Edital   nº   6/2021-R   
  

CONHECIMENTOS   ESPECÍFICOS   
    

órgãos  e  en�dades  da  Administração  Pública  Federal.  Brasília:  Ministério  da  Jus�ça,  [2015].              
Disponível  em:    
< h�ps://www.gov.br/conarq/pt-br/legislacao-arquivis�ca/portarias-federais/portaria-intermini 
sterial-mj-mp-no-1-677-de-7-de-outubro-de-2015 >.   Acesso   em   19   abr   2021.   

BRASIL.  Decreto  nº  8.539,  de  8  de  outubro  de  2015.  Dispõe  sobre  o  uso  do  meio  eletrônico                   
para  a  realização  do  processo  administra�vo  no  âmbito  dos  órgãos  e  das  en�dades  da                
administração  pública  federal  direta,  autárquica  e  fundacional.  Brasília:  Secretaria  Geral  da             
Presidência  da  República,  [2020].  Disponível       
em:< h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm >.  Acesso    
em   19   abr   2021.   

BRASIL.  Decreto  n°  10.278,  de  18  de  março  de  2020.  Regulamenta  o  disposto  no  inciso  X  do                   
caput  do  art.  3º  da  Lei  nº  13.874,  de  20  de  setembro  de  2019,  e  no  art.  2º-A  da  Lei  nº  12.682,                        
de  9  de  julho  de  2012,  para  estabelecer  a  técnica  e  os  requisitos  para  a  digitalização  de                   
documentos  públicos  ou  privados,  a  fim  de  que  os  documentos  digitalizados  produzam  os               
mesmos  efeitos  legais  dos  documentos  originais.  Brasília:  Secretaria  Geral  da  Presidência  da              
República,  [2020].  Disponível  em:      
< h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10278.htm >.  Acesso  em     
19   abr   2021.   

BELLOTO,  H.L.Como  fazer  análise  diplomá�ca  e  análise  �pológica  de  documentos  de  arquivo.              
São   Paulo:   Arquivo   do   Estado,   Imprensa   Oficial   do   Estado,   2002.   

______________.   Arquivo:   estudos   e   reflexões.   Belo   Horizonte:   Editora   UFMG,   2014.   

CONARQ.  Conselho  Nacional  de  Arquivos.  Carta  para  preservação  do  patrimônio  arquivís�co             
digital.   Rio   de   Janeiro,   2004.   

______________.  Conselho  Nacional  de  Arquivos.  Carta  para  preservação  do  patrimônio            
arquivís�co   digital.   Rio   de   Janeiro,   2004.   

FLORES,  D.;  ROCCO,  B.  C.  de  B;  SANTOS,  H.  M.  Cadeia  de  custódia  para  documentos                 
arquivís�cos   digitais.   Acervo,   v.   29,   n.   2,   p.   117-132,   2016.   

LOPES,  L.C.  A  nova  arquivís�ca  na  modernização  administra�va.  2  ed.  Brasília:Projeto  Editorial,              
2009.   

MACHADO  DOS  SANTOS  ,  H.  .;  CIOCHETA  MAZUCO  ,  F.  .;  FLORES,  D.  Preservação  sistêmica  de                 
documentos  arquivís�cos  digitais:  uma  perspec�va  holís�ca  .  PerCursos,   [S.  l.] ,  v.  21,  n.  46,  p.                 
244  -  271,  2020.  DOI:  10.5965/1984724621462020244.  Disponível  em:          
< h�ps://periodicos.udesc.br/index.php/percursos/ar�cle/view/17401 >.  Acesso  em  19  abr.       
2021.   

  

https://www.gov.br/conarq/pt-br/legislacao-arquivistica/portarias-federais/portaria-interministerial-mj-mp-no-1-677-de-7-de-outubro-de-2015
https://www.gov.br/conarq/pt-br/legislacao-arquivistica/portarias-federais/portaria-interministerial-mj-mp-no-1-677-de-7-de-outubro-de-2015
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10278.htm
https://periodicos.udesc.br/index.php/percursos/article/view/17401


  
UNIVERSIDADE   FEDERAL   DO   ESPÍRITO   SANTO   

Concurso   Público   -   Edital   nº   6/2021-R   
  

CONHECIMENTOS   ESPECÍFICOS   
    

ROCCO,  B.  C.  de  B.  Um  estudo  sobre  gestão  de  documentos  arquivís�cos  digitais  na                
Administração  Pública  Federal  brasileira.  2013.  Disponível  em:         
< h�ps://ridi.ibict.br/bitstream/123456789/711/1/rocco2013.pdf >   .   Acesso   em   19   abr   2021.   

RONDINELLI,  R.  C.  Gerenciamento  arquivís�co  de  documentos  eletrônicos.  Rio  de  Janeiro:             
Editora   FGV,   2005.   

SANTOS,  V.  B.;  INNARELLI,  H.  C.;  SOUSA,  T.  R.  B.  Arquivís�ca:  temas  contemporâneos:               
classificação,   preservação   digital,   gestão   de   conhecimento.   Distrito   Federal:   SENAC,   2007.   

SILVA,   M.   S.   Implantação   de   um   governo   eletrônico:e-Gov.   Rio   de   Janeiro:   Brasport,   2012.   

SILVA,  S.C.A.  A  preservação  da  informação  arquivís�ca  governamental  nas  polí�cas  públicas  do              
Brasil.   Rio   de   Janeiro:   AAB/FAPERJ,   2008.   

BRASIL.  Decreto  nº  9.758,  de  11  de  abril  de  2019.  Dispõe  sobre  a  forma  de  tratamento  e  de                    
endereçamento  nas  comunicações  com  agentes  públicos  da  administração  pública  federal.            
Disponível  em:    
h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9758.htm.   

BRASIL.  Manual  de  redação  da  Presidência  da  República.  Presidência  da  República.  Casa  Civil.  3.                
ed.,  rev.,  atual.  e  ampl.  Brasília,  2018.  Disponível  em:           
h�p://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da 
-republica/manual-de-redacao.pdf.   

LIMA,  A.  Oliveira.  Manual  de  Redação  Oficial:  teoria,  modelos  e  exercícios.  3.  ed.  Rio  de  Janeiro:                  
Elsevier,   2010.   

  
CHIAVENATO,  IDALBERTO.  INTRODUÇÃO  À  TEORIA  GERAL  DA  ADMINISTRAÇÃO.  7  ED.  RIO  DE              
JANEIRO:   CAMPUS,   2003.   

  
MAXIMIANO,  Antônio  César  Amaru.  TEORIA  GERAL  DA  ADMINISTRAÇÃO.   5  ED.  SÃO  PAULO:             
ATLAS,   2005.   

  
CHIAVENATO,  Idalberto.  RECURSOS  HUMANOS:  O  CAPITAL  HUMANO  NAS  ORGANIZAÇÕES .  8             
ED.   SÃO   PAULO:   ATLAS,   2006.   

  
CHIAVENATO,  Idalberto.  Gestão  da  produção:  uma  abordagem  introdutória.  3.  ed.  São  Paulo:              

Manole,   2014.   

KOTLER,  Philip;  KELLER,  Kevin  L.  Administração  de  Marke�ng.  14ª  ed.  São  Paulo:  Pearson               

Pren�ce   Hall.   2012.   

  

  

https://ridi.ibict.br/bitstream/123456789/711/1/rocco2013.pdf


  
UNIVERSIDADE   FEDERAL   DO   ESPÍRITO   SANTO   

Concurso   Público   -   Edital   nº   6/2021-R   
  

CONHECIMENTOS   ESPECÍFICOS   
    

OBSERVAÇÃO:  As  questões  relacionadas  às  normas  jurídicas  mencionadas  no  Programa,            

disponíveis  no  sí�o  www.planalto.gov.br  ou  nos  diários  oficiais,  observarão  o  texto  vigente  na               

data  de  publicação  do  edital,  desconsiderando,  dessa  forma,  possíveis  mudanças  que  venham              

a   ocorrer   a   par�r   dessa   data.   

  

  

  
  

  

http://www.planalto.gov.br/

	INPDFViewer
	1
	2



