
 
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 

Secretaria das Cidades 
 

 RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 
 

O SECRETÁRIO DAS CIDADES E O SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, considerando a Lei nº15.186, de 28 de 
junho de 2012, obedecendo as disposições contidas na Lei nº12.386, de 9 de dezembro de 1994, torna público  a 
retificação do Anexo II e VI do Edital Nº 01/2012, publicado no Diário Oficial do Ceará em 17 de dezembro de 2012, 
permanecendo os demais itens e subitens do referido edital,  tornando pública a retificação abaixo: 
 
I – NO ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO 

Altera-se o cronograma previsto conforme a seguir: 
 

EVENTOS DATAS PREVISTAS 

Solicitação de isenção do valor da inscrição 19 a 21/12/2012 

Divulgação das isenções deferidas e indeferidas 08/01/2013 

Recurso contra o indeferimento da isenção 09 e 10/01/2013 

Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção 16/01/2013 

Solicitação de isenção do valor da inscrição – em cumprimento a Lei Estadual 14 a 16/01/2013 

Divulgação das isenções deferidas e indeferidas – em cumprimento a Lei Estadual 30/01/2013 

Recurso contra o indeferimento da isenção – em cumprimento a Lei Estadual 31/01 e 01/02/2013 

Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção – em cumprimento a Lei Estadual 06/02/2013 

Período de inscrições pela Internet no site: www.funcab.org  19/12/2012 a 17/02/2013 

Último dia para pagamento do boleto bancário 18/02/2013 

• Divulgação dos locais das Provas Objetiva e Discursiva 

• Homologação das Inscrições 
25/02/2013 

Realização das Provas Objetiva e Discursiva 03/03/2013 

Divulgação do gabarito da Prova Objetiva (a partir das 12 horas) 05/03/2013 

Período para entrega dos recursos contra a Prova Objetiva 06 e 07/03/2013 

DEMAIS DATAS SERÃO DIVULGADAS NO SITE www.funcab.org  

 
II - ANEXO VI – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ENSINO SUPERIOR: TODOS OS CARGOS 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

ONDE SE LÊ: 
Servidores públicos federais estatutários . Empregados públicos. Disciplina constitucional dos agentes públicos. Legislação federal 
aplicável aos agentes públicos. 
 
LEIA-SE: 
Servidores públicos estaduais estatutários. Empregados públicos. Disciplina constitucional dos agentes públicos. Legislação estadual 
aplicável aos agentes públicos. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL COM ÁREA DE ATIVIDADE EM: 
 
- ADMINISTRAÇÃO 
 
EXCLUI-SE: 
Resoluções do Banco Central nº 2844/01 de 29.06.01 (art. 1º, 2º e 4º) (limite por exposição por cliente) e suas atualizações; nº 
2669/99 de 25.11.99 (art. 4º) (limite de comprometimento do ativo permanente) e suas atualizações; nº 2827/01 de 30.03.01 (art. 
1º e 8º) (contingenciamento do crédito ao setor público) e suas atualizações; nº 3518/07 de 06.12.07 (cobrança de tarifas pela 
prestação de serviços) e suas atualizações. 



 
 
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL COM ÁREA DE ATIVIDADE EM: 
- ECONOMIA 
 
EXCLUI-SE: 
Origens da industrialização brasileira. O Brasil no período entre guerras - a industrialização restringida: crescimento e estagnação 
nos anos 20; a crise de 29. A economia brasileira no período 30-45: o avanço da industrialização. Desenvolvimento no 2º pós-guerra 
(45 a 64). O debate sobre industrialização e estabilização; substituição de importações. A crise política, reformas institucionais pós 
64 e o período expansivo de 68/73. A crise externa e a resposta brasileira nos anos 70 - o 2º PND. O Brasil na década de 80: 
choques externos, crise e políticas de ajustamento. 
 
- ESTATÍSTICA 
 
ONDE SE LÊ: 
Desenvolver estudos e pesquisas; levantar, organizar, sistematizar e avaliar informações; elaborar relatórios, gráficos e tabelas; 
elaborar textos (analíticos e relatórios técnicos); analisar dados quantitativamente e qualitativamente. Estatística descritiva e 
análise exploratória de dados: distribuições de frequências; medidas descritivas de locação e de dispersão. Cálculo de 
probabilidades: definições básicas e axiomas, probabilidade condicional e independência, variáveis aleatórias discretas e contínuas, 
função de distribuição, função de probabilidade, função de densidade de probabilidade, esperança e momentos. Distribuições 
especiais. Distribuições condicionais e independência. Esperança condicional. Funções geradoras de momentos. Lei dos Grandes 
Números. Teorema Central do Limite. Amostras aleatórias. Distribuições amostrais. Estimação pontual: métodos de estimação; 
propriedades dos estimadores; estimação por intervalos; testes de hipóteses. Modelos lineares: mínimos quadrados, regressão 
linear simples, inferência na regressão, análise de resíduos, regressão múltipla. Técnicas de amostragem: amostragem aleatória 
simples, tamanho amostral, estimadores de razão e regressão, amostragem estratificada, amostragem sistemática, amostragem 
por conglomerados, métodos de seleção com probabilidades desiguais. 
 
LEIA-SE: 
Desenvolver estudos e pesquisas; levantar, organizar, sistematizar e avaliar informações; elaborar relatórios, gráficos e tabelas; 
elaborar textos (analíticos e relatórios técnicos); analisar dados quantitativamente e qualitativamente. Estatística descritiva e 
análise exploratória de dados: distribuições de frequências; medidas descritivas de locação e de dispersão. Cálculo de 
probabilidades: definições básicas e axiomas, probabilidade condicional e independência, variáveis aleatórias discretas e contínuas, 
função de distribuição, função de probabilidade, função de densidade, esperança e momentos. Distribuições especiais. 
Distribuições condicionais e independência. Esperança condicional. Funções geradoras de momentos. Lei dos Grandes Números. 
Teorema Central do Limite. Amostras aleatórias. Distribuições amostrais. Estimação pontual: métodos de estimação; propriedades 
dos estimadores; estimação por intervalos; testes de hipóteses. Técnicas de amostragem: amostragem aleatória simples, tamanho 
amostral, estimadores de razão e regressão, amostragem estratificada, amostragem sistemática, amostragem por conglomerados, 
métodos de seleção com probabilidades desiguais. Modelos lineares: mínimos quadrados, regressão linear simples, inferência na 
regressão, análise de resíduos, regressão múltipla. 
 
- PSICOLOGIA 
 
ONDE SE LÊ: 
A saúde mental no SUS: níveis de assistência e sua integração; Saúde mental na atenção primária/atenção básica à saúde; saúde 
mental e PSF. Atuação do psicólogo em equipes multiprofissionais na saúde coletiva e na saúde mental: multiprofissionalidade, 
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Atuação do psicólogo no SUAS - Sistema Único de Assistência Social; protagonismo 
juvenil e trabalho social com juventude. Trabalho social com famílias. Princípios da análise institucional. Processos de 
exclusão/inclusão social. Construção social da violência. Apoio matricial em saúde mental. Concepções sobre grupos e instituições. 
Clínica ampliada à construção de projetos terapêuticos singulares na lógica da atenção psicossocial. Princípios da intersetorialidade. 
Trabalho em rede. Critérios de normalidade, concepção de saúde e doença mental. Reforma psiquiátrica no Brasil. 
Reabilitação/reinserção psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico. A política nacional de saúde 
mental e a nova lógica assistencial em saúde mental: a Lei nº 10.216/2001; manuais, instrutivos e portarias ministeriais da área de 
saúde mental. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS): regulamentação, funcionamento e clínica cotidiana. Conceitos e 
procedimentos básicos de psicoterapia. Ética profissional. Psicologia social. Terapia breve. Orientação familiar. Elaboração de 
relatórios e pareceres psicossociais. Psicologia da saúde e psicologia comunitária. A violência no olhar da saúde. Psicopatologia: 
entrevista e avaliação psicológica, anamnese, exame do estado mental. Clínica e atenção a problemas na área do uso de álcool e 
outras drogas. Clínica e atenção psicossocial aos transtornos mentais da infância e adolescência. Clínica e atenção psicossocial aos 
transtornos neuróticos e ligados ao estresse. Clínica e atenção psicossocial aos transtornos psicóticos e aos transtornos do humor. 
Clínica e atenção psicossocial voltada à população idosa. Diagnóstico estrutural e direção do tratamento dos transtornos mentais. 
 



 
LEIA-SE: 
Ética, trabalho e Psicologia. Teorias da personalidade. Psicopatologia. Técnicas psicoterápicas. Psicodiagnóstico. Psicoterapia de 
problemas específicos. Organizações e psicologia. Comportamento organizacional. Indivíduos, grupos. Trabalho em equipe. 
Psicologia aplicada: técnicas, métodos e estratégias de intervenção. A pesquisa em Psicologia de organizações. Comunicação em 
organizações. Entrevistas. Rotação de pessoal. Absenteísmo. Recrutamento de pessoal: fontes e meios de recrutamento. Seleção. 
Avaliações de desempenho. Análise profissiográfica. Papéis organizacionais. Treinamento e desenvolvimento de recursos humanos. 
Percepção, atitudes e diferenças individuais. Moral. Motivação. Poder nas organizações. Liderança. Processo recisório. Ergonomia. 
Trabalho e tecnologia. Teletrabalho. Erros e acidentes. Segurança no trabalho. Readaptação funcional. Qualidade de vida no 
trabalho e sistemas sociotécnicos. Saúde mental do trabalhador. Cultura e clima. Mudança organizacional. Globalização: as 
consequências humanas. Teorias e Correntes de Psicologia Organizacional/do Trabalho. 
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COM ÁREA DE ATIVIDADE EM: 

- ENGENHARIA CIVIL 
 
ONDE SE LÊ: 
Estruturas: resolução de estruturas isostáticas e hiperestáticas (reações de apoio, esforços, linhas de estado e de influência); 
dimensionamento e verificação de estabilidade de peças de madeira, metálicas e de concreto armado e protendido; resistência dos 
materiais. Geologia aplicada à Engenharia Civil, Fundações e Obras de Terra: propriedades e classificação dos solos, movimentos de 
água no solo, distribuição de pressões no solo, empuxos de terra, exploração do subsolo, sondagem; barragens de terra; fundações 
superficiais e profundas (estudos de viabilidade e dimensionamento). Hidráulica, Hidrologia e Saneamento Básico: escoamento em 
condutos forçados e com superfície livre (canais), ciclo hidrológico, recursos hídricos superficiais e subterrâneos, hidrogramas, 
vazões de enchente, dimensionamento de obras de drenagem rodoviária, sistemas de drenagem pluvial. Materiais de Construção, 
Tecnologia das Construções e Planejamento e Controle de Obras. Segurança e Manutenção de Edificações. Engenharia Legal. 
Conservação de Energia. Noções de Segurança do Trabalho. Legislação Ambiental aplicada a Engenharia. Normas Técnicas, fases do 
projeto, escolha do traçado, projeto geométrico, topografia, desapropriação, terraplanagem, drenagem, obras complementares, 
sinalização e segurança viária. Pavimentação: Terminologia dos pavimentos: definições, conceitos, objetivos, classificação dos 
pavimentos, estrutura dos pavimentos rígidos e flexíveis; dimensionamento de pavimento flexível: índice, suporte, número 
equivalente do eixo padrão (N), métodos utilizados; drenagem dos revestimentos dos pavimentos; Análise de estruturas: Ensaios 
de estruturas ou elementos estruturais sob carregamentos estáticos e dinâmicos. Ensaios de vigas, pilares e placas de concreto 
armado, aço e madeira. Análise do comportamento de vigas à flexão e ao cisalhamento. Verificação de pilares à compressão 
concêntrica e excêntrica. Análise de placas à flexão. Experimental: ensaios de modelos reduzidos de treliças planas e espaciais, 
vigas, pilares e placas de concreto armado, aço e madeira sob carregamentos estáticos e dinâmicos. 
 
LEIA-SE: 
Estruturas: resolução de estruturas isostáticas e hiperestáticas (reações de apoio, esforços, linhas de estado e de influência); 
dimensionamento e verificação de estabilidade de peças de madeira, metálicas e de concreto armado e protendido; resistência dos 
materiais; análise estrutural. Geologia aplicada à Engenharia Civil, Fundações e Obras de Terra: propriedades e classificação dos 
solos; movimentos de água no solo; distribuição de pressões no solo; empuxos de terra; sondagem; barragens de terra; fundações 
superficiais e profundas. Hidráulica, Hidrologia e Saneamento Básico: escoamento em condutos forçados e com superfície livre 
(canais). Materiais de Construção. Tecnologia das Construções. Planejamento e Controle de Obras e Orçamentos. Projetos de 
instalações prediais. Topografia. Laudos e pareceres técnicos. Noções de Segurança do Trabalho. Legislação Ambiental aplicada a 
Engenharia. Estradas: projeto geométrico, terraplanagem, drenagem de obras rodoviárias, sinalização e segurança viária, 
terminologia dos pavimentos, classificação dos pavimentos, estrutura dos pavimentos rígidos e flexíveis. Normas Técnicas ABNT. 
 
- GEOGRAFIA 
 
EXCLUI-SE: 
 Delimitação de fronteiras naturais e técnicas, vistorias, perícias, avaliação de jazidas. 
 
- SERVIÇO SOCIAL 
 
EXCLUI-SE: 
Trabalho coletivo em saúde; Fundamentos históricos e teóricos metodológicos do serviço social. Instituições: saberes, estratégias e 
práticas. Contribuições, teórico práticas, para o aperfeiçoamento da política previdenciária e de assistência social. Pensão especial 
às pessoas atingidas pela hanseníase. CIF - Classificação Internacional Funcional. Atuação em programas de prevenção e 
tratamento do uso do álcool, tabaco e outras drogas: questões culturais, sociais e psicológicas.  Doenças sexualmente 
transmissíveis. AIDS. Novas modalidades de família: diagnóstico, abordagem sistêmica e estratégias de atendimento e 
acompanhamento. Alternativas para a resolução de conflitos: conciliação e mediação.  Fundamentos práticos do serviço social; 
instrumental técnico para realização de atendimentos. Elaboração de documentos técnicos. Tipificação Nacional dos Serviços 



 
Socioassistenciais (Resolução 109/CNAS).  
 
INCLUI-SE: 
Gestão e avaliação de políticas sociais. Indicadores sociais. Federalismo e descentralização. Integralidade e articulação intersetorial 
na política social. Território. Pobreza, desigualdades sociais e conceitos correlatos. O debate contemporâneo do serviço social nas 
dimensões teórico-metodologica, ético-política e técnico-operativa. 
 
As demais informações permanecem inalteradas. 

 
 

Fortaleza, CE, 07 de janeiro 2013. 
 
 

Camilo Sobreira de Santana 
Secretário das Cidades 

 
 

Antonio Eduardo Diogo de Siqueira Filho 
Secretário do Planejamento e Gestão 


