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O Tribunal de Justiça do Distrito Federal da 3ª Região, composto pelos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, autorizou a publicação de um novo edital (TRF 3ª Região 2019). Foi publicada uma declaração de isenção para apresentação de propostas. O Conselho Especializado responsável pela competição será a Fundação Carlos Chagas (FCC).
Em 18 de julho, a Agência determinou o lançamento de um novo relatório aos funcionários efetivos da agência. A decisão foi tomada no plenário administrativo. De acordo com a assessoria de comunicação da Agência, o concurso deve ser organizado para as funções de técnico judiciário (nível médio), técnico e analista na área de informática. Serão
oferecidas vagas: Técnico judiciário (área administrativa) - TRF3, tribunais de São Paulo e Mato Grosso do Sul; Técnico judiciário (Auxiliar Especializado - Informática) - TRF3; Analista judiciário (espaço judiciário) - SEÇÃO TRF3 e São Paulo; e analista judiciário (apoio especializado - Área de Ti) - TRF3. A Agência divulgou que oferecerá uma vaga de
emergência para cada cargo, uma vez que as autorizações para as disposições foram reduzidas. No entanto, mais vagas podem ser preenchidas durante o período de validade do evento. O déficit do TRF-3 aumentou sem qualquer proposta existente e, portanto, não pôde ser apresentado. A última escolha terminou em 26 de junho, e o tribunal não pôde
convocar um reset confirmado das necessidades. Atualmente, a Corte possui 504 vagas, das quais 160 são vagas no TRF3; 325. a Divisão Judiciária do Estado de São Paulo; 19 – A divisão judiciária de Mato Grosso do Sul. O Sintrajud manifestou preocupação não só com a redução de pessoal, mas também porque não há critérios para a alocação das
funções confiadas no modelo de governança que está sendo formatado e a ausência de uma política de saúde preventiva para combater os efeitos da intensificação do ritmo de trabalho, ressaltou a União. Concurso TRF 3ª Região 2019 A expectativa é que o concurso do TRF 3ª Região SP e MS 2019 seja revelado por analistas e técnicos judiciários, com
exigência de ensino superior e superior, respectivamente. Para o analista, as oportunidades podem ser distribuídas entre as especialidades Tribunais, Juizado Federal, Arquivá, Bibliotecário, Contador, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Informática, Informática (Banco de Dados), Informática (Infraestrutura), Medicina - Cardiologia, Medicina Psiquiatria, Psicologia Ocupacional, Serviço Social. Para técnicos, as chances podem ser reveladas nas áreas de administrativa, segurança e transporte, telecomunicações e energia elétrica, contabilidade, enfermagem, informática e segurança do trabalho. Os salários, de acordo com o último concurso, chegaram a R$8.863,84 para analistas e R$5.425,79
para técnicos. No entanto, esses valores serão ajustados. Por exemplo, no caso de um analista, os salários podem variar de R$11.000,00 a R$15.000,00, enquanto os lucros dos técnicos podem variar de R$6.000,00 a R$7.000,00. Etapas Concurso TRF 3ª região 2019 Conhecimentos gerais objetivos e provas de conhecimentos específicos para todos os
cargos devem consistir em questões objetivas para escolher (com cinco alternativas para cada questão), sobre a natureza de habilitação e classificação e o conteúdo programático do relatório. Para as funções de analista judiciário - zonas judiciárias, Juiz Federal da Assessoria e área de apoio especializado - Arquivo de especialidades, Bibliotecário,
contador, engenheiro (civil), engenharia (mecânica), informática, informática (banco de dados), informática (infraestrutura), medicina (cardiologia), medicina (ortopedia), medicina (psiquiatria), psicologia (trabalho) e serviço judiciário social e técnico - Área de apoio especializado - A especialização em informática deve ser submetida a estudo de caso, que
deve ser realizada no mesmo dia e testada objetivamente. Para o técnico judiciário - cargo da área administrativa, será prova discursiva - a redação também ocorrerá no mesmo dia e período, aplicando provas objetivas. Por fim, o técnico judiciário - a área administrativa - das funções de segurança e transporte especializado, será um teste prático de
capacidade física, que será aplicado após a aplicação das provas objetivas. Concurso TRF Região 3 2019 Provas de concurso, como no último relatório, poderão ser realizadas em Araçatuba, Bauru, Campinas, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba - Estado de São
Paulo e Campo Grande e Dourados - Membro Mato Grosso do Sul, de acordo com as variantes do departamento de classificação/cargo/área/especialidade e ano de residência indicado na ficha de registro. O último concurso do TRF na região 3 O último concurso judicial ocorreu em 2015, quando teve oportunidades como analista judiciário, bibliotecário,
contábil, engenharia elétrica e medicina – clínica geral; e técnico judiciário em edificações e especialidades em ciência da computação. O evento contou com a participação da Fundação Carlos Chagas (FCC). O posto foi postado com 33 vagas, todas no estado de São Paulo. O cargo de técnico tinha 13 vagas, todas na capital e região metropolitana do
estado. As vagas foram destinadas à tecnologia da informação (12 vagas) e à construção de especialidades (1 vaga), sendo a primeira delas apenas o nível médio completo, e o segundo curso técnico nessa área. O salário inicial era de R$6.177,75, mais R$2.824,17 salário, desempenho judicial (GAJ) R$2.541,75, Vantagem Monetária Individual (IPV)
R$59,87 e Auxílio Alimentação R$751,96. O cargo de analista tinha 20 vagas, das quais 12 foram Administrativo. Além disso, o evento contou com vagas para bibliotecário especial (1 vaga), contador (5 vagas), engenharia elétrica (1 vaga) e medicina para a clínica geral (1 vaga). O cargo de analista tem renda de R$9.615,80, com salário base de
R$4.633,67, GAJ R$4.170,30, IPV de R$59,87 e auxílio alimentação R$751,96. Concurso de Informações: Tribunal Regional do Distrito Federal (TRF 3ª Região Concurso) Banco Organizacional: FCC Educação: Média e Maior Vacância Taxas: Salário definido: Até R$15.000,00 Inscrição: Definição de Taxa de Inscrição: Definição de Provas: Situação
definida: Concurso TRF 3 previsto (Tribunal regional federal da 3ª Região) oferece nove vagas distribuídas entre cargos de técnico e analista forense. No primeiro caso, as possibilidades são administrativas e suas áreas; embora para um analista, há oportunidades nas áreas de tribunais e computadores. Resumo do relatório Atribuições situacionaisAnalyst
- área judiciária: Para realizar atividades em nível superior, a fim de prover apoio técnico e administrativo, priorizar funções judicante de magistrados e/ou órgãos de avaliação. Inclui o processamento de conquistas, a elaboração de pareceres, certificados e relatórios estatísticos, e uma análise e estudo da legislação, doutrina e jurisprudência. Isso inclui
indexar documentos e servir as partes, incluindo o mesmo grau de caráter e complexidade. Analista - especialidade de informática: Realizar atividades de nível superior para garantir o processamento automático adequado das informações. Inclui o planejamento, desenvolvimento, documentação, implantação e manutenção de sistemas informatizados de
processamento de informações. Isso inclui uma definição de estratégias e novas metodologias a serem utilizadas para processar, arquivar e receber automaticamente informações, bem como pareceres técnicos, sistemas de prestação de serviços para usuários e outras atividades da mesma natureza e complexidade. Técnico - área administrativa: Realizar
atividades de nível médio para prestar assistência técnica e administrativa, priorizar o desempenho das funções judiciais dos magistrados e/ou o estabelecimento e funções necessárias para o bom funcionamento da organização. Isso inclui gestão de documentos, elaboração de projetos, coleta de dados sobre relatórios estatísticos, planos, programas,
projetos e processos, pesquisa sobre legislação, doutrina e jurisprudência, e fornecimento de informações sobre pareceres, relatórios técnicos, certificados, declarações e processos. Isso inclui a distribuição e controle de materiais de consumo e permanentes, a elaboração e conferência de diversos cálculos, impressão, revisão, reprodução e arquivamento
de documentos e correspondências, o fornecimento de informações gerais ao público, bem como a manutenção e consulta de documentos e correspondências. outras atividades da mesma natureza e complexidade. Técnico - especialidade computacional: Realizar atividades de nível médio para garantir a automação adequada das rotinas, por meio do
desenvolvimento, codificação, testes, implementação, documentação e manutenção de programas e sistemas, entre outras coisas, atividades da mesma natureza e complexidade. O Imposto sobre Salários e Benefícios é atualmente de R$8.475,36 para técnicos e R$13.339,30 para analistas que já aceitam auxílio alimentação a R$884 por mês. Além da
remuneração atrativa, os funcionários do TRF3 acumulam os seguintes benefícios: Auxílio Alimentação: R$ 910,08 Auxílio-escola: R$ 719,62 Medicina e assistência odontológica (participação sindical): R$215,00 Auxílio transporte Conteúdo programático - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA - sem especialidadeportguese: Interpretação do texto.
Argumento. Suposições e mal-entendidos. Níveis de linguagem. Ortografia e destaque. Harmonização do texto: coesão e consistência. Aulas de palavras. Sintaxe. Condições de oração. Processos de coordenação e subordinação. Linguagem direta e indireta. Tempos, modos e vozes verbais. Dobra nominal e verbal. Acordo nominal e verbal. Regência
nominal e verbal. Evento crase. Pontuação. Equivalência e transformação de estruturas. Escrita.Raciocínio lógico-matemático: estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; identificar novas informações das relações apresentadas e avaliar as condições utilizadas para determinar a estrutura dessa relação.
Compreender e preparar a lógica das situações: pensamento verbal, argumentos matemáticos, pensamento consistente, orientação do espaço e do tempo, formação conceitual, discriminação de elementos. Entenda o processo lógico, que, a partir de um conjunto de hipóteses, leva, da maneira certa, certas conclusões. DIREITOS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA: inclusão de pessoas com deficiência, direitos e garantias legais e constitucionais (Lei nº 13.146/2015). Regras gerais e critérios básicos para a promoção do acesso a pessoas com deficiência ou pessoas com mobilidade reduzida (Lei nº 10.098/2000) e atendimento prioritário às pessoas com deficiência (Lei nº 10.048/2000). ASPECTOS DE
SUSTENTABILIDADE: competência dos departamentos socioambientais no sistema judiciário e plano logístico sustentável (Resolução CNJ 201/2015). As propostas estabelecem os princípios da sustentabilidade (artigo 3º da Lei nº 8.666/1993, regulamentado pelo Decreto nº 7.746/2012 e suas alterações). Política nacional de mudanças climáticas (Lei nº
12.187/2009). Política nacional de resíduos sólidos (Lei nº 12.305/2010). desenvolvimento sustentável (relatório Brundtland). Agenda de administração pública do Ministério do Meio Ambiente (A3P). Critérios de sustentabilidade para procedimentos para a concessão de contratos de serviços da administração pública (Instruções para 5/2017). (Artigos 170
e 225 da Constituição Federal). QUESTÕES DE GOVERNANÇA CORPORATIVA: Gestão de processos. Gerenciamento de riscos. Gerenciamento de projetos. Análise e processos de tomada de decisão. Gerenciamento de crises. Conformidade. Os conceitos suportam gestão sênior, código de conduta, controle interno, treinamento e comunicação.
DIREÇÕES ESTRATÉGICAS: Governança judiciária estratégica (Resolução CNJ nº 198/2014 — Ferramentas de gestão e análise de planejamento estratégico, tático e operacional. BSC - Balance scorecard, estratégias, indicadores de gestão, gestão de projetos e gestão de competências.- ANALISTA JUDICIÁRIO - Área de Suporte Especializado Especialidade de TI (02)INGLÊS: Interpretação do texto. Argumento. Suposições e mal-entendidos. Níveis de linguagem. Ortografia e destaque. Harmonização do texto: coesão e consistência. Aulas de palavras. Sintaxe. Condições de oração. Processos de coordenação e subordinação. Linguagem direta e indireta. Tempos, modos e vozes verbais. Dobra
nominal e verbal. Acordo nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Evento crase. Pontuação. Equivalência e transformação de estruturas. Redação.Raciocínio lógico-matemático: números inteiros e racionais: operações (composição, subtração, multiplicação, compartilhamento, intensificação); expressões numéricas; divisores de números múltiplos e
naturais; Problemas. Frações e operações parciais. Número proporcional e quantidades: causas e proporções; uma divisão em ações proporcionais; a regra é três; porcentagem e problemas. A estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; identificar novas informações das relações apresentadas e avaliar as
condições utilizadas para determinar a estrutura dessa relação. Compreender e preparar a lógica das situações: pensamento verbal, argumentos matemáticos, pensamento consistente, orientação do espaço e do tempo, formação conceitual, discriminação de elementos. Entenda o processo lógico, que, a partir de um conjunto de hipóteses, leva, da
maneira certa, certas conclusões. DEFINIÇÕES DO DIREITO ADMINISTRATIVO: Regime jurídico para servidores públicos federais: Lei nº 8.112/1990, conforme posteriormente alterado. Disposição. Evitar. direitos e vantagens. Obrigações. Proibições. Do acúmulo. Responsabilidade. Sanções. procedimento administrativo e sua revisão. Contratos
licitatórios e administrativos: Lei nº 8.666/93, conforme posteriormente alterado: A partir de princípios. Condições. Contratos. Execução. Não execução e rescisão. Sanções. Lei nº 10.520/02: Do pregão. CONCEITOS CONSTITUCIONAIS: princípios básicos. Direitos e garantias fundamentais: direitos e obrigações individuais e coletivos, direitos sociais,
cidadania e direitos políticos. Estrutura estatal: organização política e administrativa, União, Estados Federais, distritos e territórios federais. Administração pública: disposições gerais e funcionários públicos. Da organização dos poderes: tribunais: disposições gerais, Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, Tribunais do Distrito Federal e
juízes federais. RESPONSABILIDADES DOS DIREITOS DAS PESSOAS DISCEMA: Inclusão de pessoas com deficiência, direitos e garantias legais e constitucionais (Lei nº 13.146/2015). Regras gerais e critérios básicos para a promoção do acesso a pessoas com deficiência ou pessoas com mobilidade reduzida (Lei nº 10.098/2000) e atendimento
prioritário às pessoas com deficiência (Lei nº 10.048/2000). ASPECTOS DE SUSTENTABILIDADE: competência dos departamentos socioambientais no sistema judiciário e plano logístico sustentável (Resolução CNJ 201/2015). As propostas estabelecem os princípios da sustentabilidade (artigo 3º da Lei nº 8.666/1993, regulamentado pelo Decreto nº
7.746/2012 e suas alterações). Política nacional de mudanças climáticas (Lei nº 12.187/2009). Política nacional de resíduos sólidos (Lei nº 12.305/2010). desenvolvimento sustentável (relatório Brundtland). Agenda de administração pública do Ministério do Meio Ambiente (A3P). Critérios de sustentabilidade para os procedimentos para a concessão de
contratos de serviços da administração pública (Referência Normativa nº 5/2017). (Artigos 170 e 225 da Constituição Federal). QUESTÕES DE GOVERNANÇA CORPORATIVA: Gestão de processos. Gerenciamento de riscos. Gerenciamento de projetos. Análise e processos de tomada de decisão. Gerenciamento de crises. Conformidade. Os conceitos
suportam gestão sênior, código de conduta, controle interno, treinamento e comunicação. DIREÇÕES ESTRATÉGICAS: Governança judiciária estratégica (Resolução CNJ nº 198/2014 — Ferramentas de gestão e análise de planejamento estratégico, tático e operacional. BSC - Carteira de trabalho de balanço, estratégias, indicadores de gestão, gestão de
projetos e gestão de competências.- ANALISTA JUDICIÁRIO DE CONHECIMENTO ESPECIAL - ÁREA JUDICIÁRIA - Sem especialidade em direito administrativo: Administração pública: princípios básicos. Poderes administrativos: poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulatório, poder de polícia, exercício de poder e abuso de poder. Ato
administrativo: conceito, requisitos e atributos; cancelamento, cancelamento e justificativa; discricionária e vinculante. Organização administrativa: administração direta e indireta; centralizado e descentralizado; autoridades locais, fundações, empresas públicas, empresas de economia mista. Consórcios públicos (Lei nº 11.107/2005). Órgãos públicos:
conceito, natureza e classificação. Funcionários públicos: serviço público, emprego e cargo. Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico para servidores públicos da União e alterações a partir daí): disposições preliminares; disposições, evasão, remoção, redistribuição e alteração; direitos e vantagens: remuneração e remuneração, subsídios, feriados, feriados,
petição; ordem disciplinar: deveres e proibições, acumulação, responsabilidade, sanções; procedimentos administrativos. Processo administrativo (Lei nº 9.784/1999). Controle administrativo e prestação de contas: controle administrativo; revisão judicial; controle legislativo. Responsabilidade não contratual do Estado. Improbidade administrativa (Lei nº
8.429/1992). Lei nº 11.416/2006. Propostas e contratos da administração pública (Lei nº 8.666/1993 e alterações subsequentes). Arranjos administrativos. Pregão (Lei nº 10.520/2002). Diferenciação dos regimes de aquisição (Lei Federal nº 12.462/2011). DIREITO CONSTITUCIONAL: Princípios básicos. Ações constitucionais: habeas corpus, habeas
datas, mandado; ordem liminar; ação popular; ação civil. Controle de constitucionalidade: sistemas difusos e concentrados; ação direta inconstitucional; ato declarativo de constitucionalidade; não conformidade com o preceito básico; um resumo obrigatório; impacto geral. Direitos e garantias fundamentais: direitos e obrigações individuais e coletivas;
direitos sociais; direitos de cidadania; direitos políticos. Organização política e administrativa: disposições gerais; os bens e competências da União, estados, Distrito Federal e municípios; intervenções federais. Administração pública: disposições gerais; Funcionários públicos. Organização de poderes. Poder Executivo: Atribuições e deveres do Presidente
da República. Poder Legislativo: órgãos e atribuições; processo legislativo; vigilância financeira e orçamentária. Tribunais: disposições gerais; Suprema Corte; Conselho Nacional de Justiça; O Supremo Tribunal de Justiça; Tribunais do Distrito Federal e Juízes Federais; tribunais e juízes estaduais; Tribunais trabalhistas e juízes; Conselho Superior da
Justiça do Trabalho. Funções necessárias à justiça: Ministério Público; Defesa pública; Advocacia; Defensoria Pública. Arranjos econômicos e financeiros: princípios gerais da atividade econômica. Finanças públicas: normas comuns; Orçamentos. Ordem social: descarte conjunto; no campo da proteção social. Direito Civil: Direito. Efetividade da lei.
Aplicação da lei no tempo e no espaço. Interpretação da Lei. Lei introdutória do direito brasileiro. De pessoas naturais: personalidade e habilidade. direitos de personalidade. De pessoas jurídicas. Residência habitual civil. Item. Dos fatos legais: dos negócios jurídicos; Atos legais. conduta ilegal. Prescrição e decomposição. a Lei das Obrigações do EstadoMembro de responsabilidade. Contratos: Disposições gerais; Compra e venda; Prestação de serviços; o mandato; Da operação. empreiteiro (Título VI, Capítulo VIII). Responsabilidade civil. Será que Penhor, Da Hipoteca e Da Anticrese.DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Código de Processo Civil - Lei Federal nº 13.105/2015 e emendas e leis especiais.
Princípios gerais do processo civil. Fontes. Direito do processo civil. Programa. Interpretação. Direito de processo provisório. Critérios. Jurisdição. Conceito. Função. Natureza legal. Princípios. Restrições. Competência. Definindo critérios. jurisdição decorrente de tribunais superiores. Competência absoluta e relativa. Alterações. Meios de declarar
incompetência. Conflitos de competência e atribuições. Direito de agir. Elementos. Condições. Identificadores de classificação e critérios. Concurso de ações e acumulação. Relacionamento e incontinência. Processo: Conceitos gerais. relação legal. suposições processuais. Processo e procedimento. Tipos de processos e procedimentos. Processe o
objeto. Mérito. A questão principal, questões preliminares e preliminares. questões processuais. Juiz. Intermediários e desenvolvedores. Princípios. Poderes. Aduaneira. Responsabilidade. Obstáculos e suspeitas. Organização judiciária federal e estadual. questões processuais. partidos e promotores. capacidade e validação. Representação e mudança
processual. Litisconsortia. intervenção de terceiros. Ajuda. Da denúncia de Lide. Ligue para o processo. Incidente de desrespeito ao status de pessoa jurídica. Do Amicus Curiae. Advogado. Promotor. Assistentes de justiça. Advocacia pública. Prerrogativas do Tesouro Estadual no tribunal. atos processuais. Maneira. Hora. Lugar. Termos. Comunicações.
Invalidez. Procedimento geral. aspectos gerais. Estágios. Petição. Requisitos. Rejeição do pedido e rejeição preliminar do pedido. Resposta do réu. Termos e pressupõe. Receita. Padrão. Formação, suspensão e desaparecimento do processo. Disputa. Reinvenção. Acordos preliminares e saneamento. Processos judiciais de acordo com o estado do
processo. Provas. Público. Conciliação e mediação. Instrução e solução. Alocação do ônus da prova. Fatos que não dependem das provas. Declaração pessoal. Confissão. Evidência documental. Exibindo documentos ou objetos. Testemunho de testemunhas. Evidências forenses. Revisão judicial. Exame e armazenamento de provas. Apresentação
antecipada de provas. Custódia temporária: custódia de urgência e provas. Fungibilidade. princípios gerais. Protesto, mensagem e interapelicação. Prender. Sequestro. Segurança. Busca e confisco. Ver. Justificação. Frase. Conceito. Avaliações. Requisitos. Efeitos. Publicação, intimação, correção e integração da sentença. Cumprimento da sentença. O
assunto está sendo julgado. Conceito. Espécie. Restrições. Entrega necessária. Medidas para contestar o julgamento. Ação de rescisão. Recursos. disposições gerais. Apelo. Deterioração. Embargo da Declaração. Embargo divergente. Recurso ordinário. Função especial. Apelação Extraordinária. Apelações perante os tribunais superiores. Reclamação e
correção. Efeito geral. Federação. Funções duplicadas. Resolução de sentenças. Espécie. Procedimento. Cumprimento da sentença. Procedimento. Desafio. Processo de execução. Geral Espécie. Fiscalização contra a exploração da fazenda Cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazê-lo. Execução do valor correto. Embargo de países terceiros.
Exceção pré-executatividade. Redenção. Suspensão e rescisão de processos de execução. procedimentos especiais. Geral. Características. Espécie. Ação de transporte na área de pagamento. Monitore as ações. Solicite uma ação de conta. Ações possessivas. Recuperação automática. Ação popular. processo civil público. Aspectos processuais.
Mandado. Seguro. ordem de segurança coletiva. Processo civil em sistemas de controle da constitucionalidade. Juizado Especial Federal: Lei nº 10.259/01. Juizado Especial Cível: Lei nº 9.099/95. Lei nº 11.419/2006 - Lei dos Processos Judiciais Eletrônicos. Direito Penal: Princípios do Direito Penal. Aplicação do direito penal. Crime. Atribuição criminal.
Concurso popular. Penas: tipos de penas. Regimes de sanções. Substituições de caneta. Acusação. O desaparecimento da punição. Crime patrimonial: roubo, roubo, apropriação indébita, fraude e outras fraudes; crimes contra a fé pública: falsificação, mentiras de valores mobiliários e outros documentos públicos, mentiras documentais; crimes cometidos
contra a administração em geral por funcionários públicos e instituições privadas; crimes contra a administração da justiça. Delitos contra a ordem tributária e econômica (Lei nº 8.137/1990). Crime ambiental (Lei nº 9.605/1998). Delitos de concorrência (Lei nº 8.666/93). Lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998). organizações criminosas (Lei nº
12.850/2013). LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL: Investigação policial: Natureza, Casa e Dinâmica. Jurisdição: territorial, absoluta e relativa. Competência de acordo com a prerrogativa das funções. Exceções. Devolução de itens confiscados. Equipamento de proteção Do teste. Busca e confisco. Prisões, precauções e liberdade temporária. De
citações e intimações. Frase. Investigação criminal. Invalidez. De recursos em geral. Habeas Corpus. Execução criminal. Tribunais criminais federais especiais. LEI TRIBUTÁRIA: Regras gerais do direito tributário. Fontes de direito tributário. Regra fiscal: validade, aplicação, interpretação e integração. Tributo: conceito, natureza jurídica e tipos. Hipótese de
frequência: conceito e aspectos. Um terno é gerado. Passivos fiscais: conceito e tipos, coisas ativas e passivas. Principal e obrigação adicional. Crédito tributário: Conceito, natureza, liberação, condições e revisão da liberação, suspensão, desaparecimento e exclusão de créditos tributários. Passivos fiscais. Sistema tributário nacional: restrições
constitucionais sobre impostos, imunidade tributária, jurisdição fiscal, impostos federais. Administração tributária. Garantias e privilégios de crédito tributário. processo fiscal. Cobrança de dívida ativa. DIREITO PREVIDENCIÁRIO: evolução da origem e da legislação no Brasil; conceito; Organização princípios constitucionais. Aspectos (1988 SF 201 e 202
arts). Organização da assistência social: Lei nº 8.742/93 e alterações. Sistemas de segurança social existentes. Regime geral de previdência social: benefícios em espécie e precificação (Lei nº 8.212/91, 8.213/91 e alterações). Decreto nº 3048/1991 que adota o Regulamento da Seguridade Social e prevê outras medidas. Previdência social do funcionário
público: conceitos gerais, benefícios e preços. Regras gerais para a organização e funcionamento dos sistemas de seguridade social para servidores públicos da União, estados, Distrito Federal e municípios, estados e Distrito Federal e outras medidas previstas: Lei nº 9.717/1998 e alterações. plano de previdência complementar (Lei Complementar nº
109/2001). As relações entre União, estados, Distrito Federal e municípios, seus municípios, fundações, empresas de economia mista e outros entes públicos e seus respectivos entes de previdência complementar fechada (Lei Complementar nº 108/2001). Lei nº 12.618/2012 e emendas (Previdência Complementar para servidores públicos federais).
ANALISTA JUDICIÁRIO - Área de suporte especializado - Especialidade de TI (02)Conceitos de engenharia de software: Processo de desenvolvimento de software. Metodologias flexíveis. Ciclos de vida do software. Análise dos requisitos. Design de interface. Orientação de objetos da Linguagem de Modelagem Unificada (UML) (sessões, gráficos).
Orientação de objetos: conceitos básicos, princípios de design e programação, reutilização de componentes. Métricas de medição de tempo e custo (análise de ponto de função). Metodologia de desenvolvimento de sistemas: fases de desenvolvimento do ciclo de vida e desenvolvimento de sistemas. Básico. Funções principais. A gestão de projetos flui.
Modelagem de negócios. Requisitos. Análise e design. Implementação. Teste. Configurando e gerenciando alterações. Ambiente e instalação. Programação: Conhecimento de ferramentas de linguagem e programação (Visual Basic, Visual Studio, Delphi, PHP, C, C# , HTML, XML, JAVA) Com orientação de objetos. sistema de desenvolvimento (.Net,
entidade, hibernar, NHibernate). Http Protocol Basics. Aplicativo e uso de servidores web. Desenvolvimento de aplicações HTML, JSP, JSF, ASP .Net. Conceitos xml, definição, uso e escrita - criação e declaração, definições de elementos e atributos. Noções básicas de linguagem: Sintaxe básica. Keywords. Aplicações de estrutura e design básico.
Compilação e execução de programas. Tipos primitivos de dados. Declaração e início de variáveis. Use literais e linhas. Categorias de operadores e prioridade. Gerencie e repita o fluxo do aplicativo. Definição de classes, métodos e variáveis. Uso de encapsulamento. Uso de embalagem. Métodos de sobrecarga Use e instale bibliotecas e componentes.
Gestão de renúncia. Acesso Dados. Manutenção do sistema: questões práticas de compreensão, abordagem e resolução de implantações convencionais. Programa. Arquivos. Relatórios. Diagnóstico de problemas. Erros de depuração e métodos de teste. Qualidade do software: Conhecimento dos modelos de Integração de Modelos de Maturidade de
Capacidade (CMMI). Métodos flexíveis de desenvolvimento (SCRUM), NBR-ISO 12207 e MPS.BR. Arquitetura: Multinível. Servidor cliente. Objetos distribuídos. MVC padrão. Conceitos e Noções Básicas da SOA - Arquitetura orientada a serviços. SABÃO 77 WSDL.- DEVERES DOS TÉCNICOS JUDICIÁRIOS: Interpretação do texto. Argumento.
Suposições e mal-entendidos. Níveis de linguagem. Ortografia e destaque. Harmonização do texto: coesão e consistência. Aulas de palavras. Sintaxe. Condições de oração. Processos de coordenação e subordinação. Linguagem direta e indireta. Tempos, modos e vozes verbais. Dobra nominal e verbal. Acordo nominal e verbal. Regência nominal e
verbal. Evento crase. Pontuação. Equivalência e transformação de estruturas. Redação.Raciocínio lógico-matemático: números inteiros e racionais: operações (composição, subtração, multiplicação, compartilhamento, intensificação); expressões numéricas; divisores de números múltiplos e naturais; Problemas. Frações e operações parciais. Número
proporcional e quantidades: causas e proporções; uma divisão em ações proporcionais; a regra é três; porcentagem e problemas. A estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; identificar novas informações das relações apresentadas e avaliar as condições utilizadas para determinar a estrutura dessa
relação. Compreender e preparar a lógica das situações: pensamento verbal, argumentos matemáticos, pensamento consistente, orientação do espaço e do tempo, formação conceitual, discriminação de elementos. Entenda o processo lógico, que, a partir de um conjunto de hipóteses, leva, da maneira certa, certas conclusões. DIREITOS DAS PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA: inclusão de pessoas com deficiência, direitos e garantias legais e constitucionais (Lei nº 13.146/2015). Regras gerais e critérios básicos para a promoção do acesso a pessoas com deficiência ou pessoas com mobilidade reduzida (Lei nº 10.098/2000) e atendimento prioritário às pessoas com deficiência (Lei nº 10.048/2000).
ASPECTOS DE SUSTENTABILIDADE: competência dos departamentos socioambientais no sistema judiciário e plano logístico sustentável (Resolução CNJ 201/2015). As propostas estabelecem os princípios da sustentabilidade (artigo 3º da Lei nº 8.666/1993, regulamentado pelo Decreto nº 7.746/2012 e suas alterações). Política nacional de mudanças
climáticas (Lei nº 12.187/2009). Política nacional de resíduos sólidos (Lei nº 12.305/2010). desenvolvimento sustentável (relatório Brundtland). Agenda de administração pública do Ministério do Meio Ambiente (A3P). Critérios de sustentabilidade para procedimentos para administração de serviços de contratação (Ordem Normativa nº 5/2017). (Artigos 170

e 225 da Constituição Federal). QUESTÕES DE GOVERNANÇA CORPORATIVA: Gestão de processos. Gerenciamento de riscos. Gerenciamento de projetos. Análise e processos de tomada de decisão. Gerenciamento de crises. Conformidade. Os conceitos suportam gestão sênior, código de conduta, controle interno, treinamento e comunicação.
DIREÇÕES ESTRATÉGICAS: Governança judiciária estratégica (Resolução CNJ nº 198/2014 — Ferramentas de gestão e análise de planejamento estratégico, tático e operacional. BSC - Carteira de trabalho de balanço, estratégias, indicadores de gestão, gestão de projetos e gestão de competências.- CARGO TÉCNICO SOMENTE JUDICIAL - ÁREA
DE APOIO ESPECIALIZADO - DIREITO ADMINISTRATIVO DE ESPECIALIDADES DE INFORMÁTICA: Princípios básicos da administração pública. Administração direta e indireta. Agências públicas. Agentes públicos. Ato administrativo: requisitos, atributos, classificação, tipos, revogação, invalidez e rodízio de ato administrativo. Poderes e deveres dos
administradores estaduais: exercício de poderes e abuso de poder, poderes vinculantes, discricionários, hierárquicos, disciplinares e regulatórios, poderes policiais, deveres dos administradores públicos. Regime jurídico dos servidores públicos federais, Lei nº 8.112/1990 com alterações subsequentes: Provisão. Evitar. direitos e vantagens. Obrigações.
Proibições. Do acúmulo. Responsabilidade. Sanções. procedimento administrativo e sua revisão. CONCEITOS CONSTITUCIONAIS: princípios básicos. Direitos e garantias fundamentais: direitos e obrigações individuais e coletivos, direitos sociais, cidadania e direitos políticos. De organizações estaduais: organização político-administrativa, união, estados
federais, municípios, Distrito Federal e territórios. Administração pública: disposições gerais e funcionários públicos. Da organização dos poderes: tribunais: disposições gerais, Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, Tribunais do Distrito Federal e Juízes Federais.- CONHECIMENTOS ESPECIAISJUDICIAL JUDICIAL - ÁREA
ADMINISTRATIVA (03)ADMINISTRAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO DIREITO: Princípios básicos da administração pública. Organização administrativa: administração direta e indireta; centralizado e descentralizado; autoridades locais, fundações, empresas públicas, empresas de economia mista. Poderes administrativos: poder hierárquico, poder
disciplinar, poder regulatório, poder de polícia, exercício de poder e abuso de poder. Funcionários públicos: serviço público, emprego e cargo. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos; cancelamento, cancelamento e justificativa; discricionária e vinculante. Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico para servidores públicos da União e alterações a partir
daí): disposições preliminares; disposições, evasão, remoção, redistribuição e alteração; direitos e vantagens: benefícios, feriados, licença, remoção, direito à petição; ordem disciplinar: deveres e proibições, acumulação, responsabilidade, sanções; procedimentos administrativos. Propostas (Lei nº 8.666/1993 e alterações subsequentes): disposições
gerais; o preço da licitação; contratos; sanções administrativas, sanções administrativas. Pregão (Lei nº 10.520/2002). Responsabilidade não contratual do Estado. Processo administrativo (Lei nº 9.784/1999). Improbidade administrativa (Lei nº 8.429/1992). DEFINIÇÕES DO DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição. Conceito. Classificação.
Constitutionalism. Princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988. direitos e garantias fundamentais. Direitos e obrigações individuais e coletivas. Direitos sociais. Cidadania. Direitos políticos. Organização do Estado. Administração pública. Funcionários públicos civis e militares. Organização de poderes. Atribuições e competências do Congresso
Nacional. Mandatos privados da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. processo legislativo. Vigilância contábil, financeira e orçamentária. poder executivo. Atribuições e deveres do Presidente da República. Tribunais. Órgãos. garantia dos magistrados. Jurisdição dos tribunais. Tribunais do Distrito Federal e juízes federais. DEFINIÇÕES DO
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: regras básicas e aplicação de regras processuais. Jurisdição e ação. Jurisdição: disposições gerais; mudança de competência; Incompetência. Cooperação nacional. Partidos e promotores: capacidade processual; os deveres das partes e seus advogados. Promotores. De litisconsortium. Intervenção de terceiros. Juiz:
poderes, deveres, responsabilidade; obstáculos e suspeitas. Ajuda para a justiça. Atos processuais: forma, tempo e lugar. Termos. Citação, intimação, cartas. Nulidade processual. Custódia temporária. Formação, suspensão e desaparecimento do processo. Do procedimento geral: disposições gerais; a aplicação; referência preliminar para uma decisão
preliminar; audiência de conciliação ou mediação; a data da resolução da disputa; consciência repetida; à revelia; acordos-quadro e condições sanitárias; julgamento de acordo com a condução do processo: decisões preliminares sobre o conteúdo do caso e parcial antes da substância; durante a investigação e julgamento. Provas. O veredicto e o assunto
foram julgados. Acordo de sentença. conformidade com o julgamento e seu desafio. Ações possessivas. Ações de monitoramento. Ação para visualizar contas. Inventário e compartilhamento. Implementação: disposições gerais, espécies, suspensão e extinção. Embargo devedor. Embargo de países terceiros. Ação de desapropriação. Ação popular.
Ordem individual e coletiva. Ação civil pública. Juizado Especial Federal: Lei nº 10.259/2001. Juizado Especial Cível: Lei nº 9.099/1995. Lei nº 11.419/2006 - Lei sobre processos judiciais eletrônicos. Criminal DEFINIÇÕES DE DIREITO: ação movida ações criminosas públicas e privadas. Queixa. Representação, reclamação, recusa, demissão. Sujeitos no
caso: juiz, autor, ofendido, advogado, assistente, réu menor, assistente de justiça. Atos processuais: forma, local, hora (prazo, número), avisos processuais (serviço, serviço, convocação). Prisão: temporária, flagrante, preventiva, decorrente de punição. Liberação temporária e segurança. Atos de jurisdição: ordens, decisões sobre internacionais e
julgamentos (conceito, publicação, intimação, consequências). Recursos em geral: disposições gerais, recurso, recurso no sentido estrito. Will Habeas Corpus. Mandado. Crimes de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998). Jurisdição criminal da Justiça Federal: STF, STJ, TRFs, Justiça Federal e Juizado Especial Federal (Lei nº 10.259/2001 e alterações).
CONCEITOS DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO: Previdência social: Previdência social, previdência social, assistência social - Artigos 194, 195, 201, 202, 203 e 204 da Constituição da República. Lei nº 8.212/1991. Lei nº 8.213/1991.DIREITO TRIBUTÁRIO: Tributação: Sistemas tributários nacionais, princípios gerais, restrições fiscais da União, restrições
fiscais da União - Artigos 145 a 154 da Constituição da República. responsabilidade fiscal. Crédito tributário - Artigos 113 a 193 do Código Tributário Nacional.- TÉCNICO JUDICIÁRIO - Área de apoio especializado - DESENVOLVIMENTO DE ESPECIALIDADES DE INFORMÁTICA: processo de desenvolvimento de software: conceitos básicos (CMMI,
NBR/ISO 12207), UML e MPS.BR. Programação: conhecimento detalhado de Linguagens Visuais Básicas, Visuais Studio, Delfos, PHP, C, C # , HTML, XML, linguagem de programação orientada a OBJETO. sistemas de desenvolvimento. Net, entidade, hibernar, NHibernate. O básico da linguagem é sintaxe básica, palavras-chave, estrutura e aplicativos
básicos, desenvolvimento e designs de aplicativos. Tipos primitivos de dados. Declaração e início de variáveis. Use literais e linhas. Categorias de operadores e prioridade. Gerencie e repita o fluxo do aplicativo. Definição de classes, métodos e variáveis, uso de cápsulas, uso de embalagens, sobrecarga de métodos. Use e instale bibliotecas e
componentes. Gestão de renúncia. Acesse o banco de dados. Modelo de relação objeto x. Normalização de dados: conceitos. Comandos SQL: DML – Linguagem de manipulação de dados. DDL – Linguagem de definição de dados. DCL - Linguagem de Gerenciamento de Dados. Gestão de operações. Desenvolvimento de aplicações HTML e MSF. JSF,
ASP, .Net. Conceitos, uso e gravação XML - criação e declaração, definições de elementos e atributos. Defina e use o esquema XML. Arquitetura do sistema: multitier, servidor cliente, objetos distribuídos. Conceitos e fundamentos soa. Conteúdo de infraestrutura: princípios dos sistemas operacionais; programas de computador e Ambientes Windows XP e
Windows 7. O básico da transmissão de dados; meios físicos de transmissão; elementos de conexão de rede de computadores (portões, interruptores, roteadores); estações e servidores; tecnologias locais e de longa distância; arquitetura, protocolos e serviços de rede de comunicação; Arquitetura TCP/IP; arquitetura cliente-servidor; conceitos de internet
e intranet. Windows Server 2008 R2 e posteriores e Red Hat Linux: Princípios, conceitos e operação básica. Usuário, grupo, permissão, administração de controle de acesso (LDAP e Active Directory). Gerenciamento e gerenciamento de TI: gerenciamento de serviços (ITIL v3): gerenciamento de incidentes e problemas; gestão da mudança; centro de
serviço. Segurança da rede de computadores: antivírus; ataques e ameaças na Internet e rede sem fio. Um curso gratuito de direito constitucional para o concurso TRF3 TRF3, realizado em 2013, ofereceu 260 vagas, 125 analistas e 135 técnicos. No total, 195 foram para a região metropolitana de São Paulo, 50 no interior e 15 em Mato Grosso do Sul. Na
época, o banco organizador foi um caso da Fundação Carlos Chagas.No técnicos, a seleção foi para as áreas administrativa, administrativa – segurança e transporte, telecomunicações e energia elétrica, contabilidade, enfermagem, informática e segurança no trabalho. Analistas, áreas judiciárias, avaliadores federais judiciários, arquivativo, bibliotecários,
contador, engenharia civil, engenharia mecânica, informática, informática - banco de dados, informática - infraestrutura, medicina - cardiologia, medicina - ortopedia, medicina - psiquiatria, psicologia do trabalho e serviço social. Acompanhamento A equipe da JC Concursos apresenta um resumo do concurso TRF3 nesta página, com informações básicas
sobre o processo seletivo. Mais informações podem ser encontradas no edital a seguir, que pode ser encontrado nos Anexos. O 3º Tribunal Regional do Distrito Federal foi instituído com outros quatro tribunais do Distrito Federal em 1988. A Constituição para mudar e unir a jurisdição do agora defunidade do Tribunal Federal de Apelação (TFR). Hoje, o
TRF da terceira região é responsável por mais de 50% das ações protocoladas na Justiça Federal do país. A instituição privada e sem fins lucrativos, a Fundação Carlos Chagas (FCC), concentra suas atividades em duas áreas principais: pesquisa e/ou educação, e organização de concursos e/ou processos seletivos. O banco pode ser contatado pelo
telefone (11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.
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