
 
ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 
EDITAL PSS Nº 001/85 – 2014/SETS  

ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
NÍVEL SUPERIOR  

GERENTE 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

30 questões 

- Administração Pública (CF/1988 Capítulo VII seção I e II Art. 
37 a 41)  
 
- Processo Seletivo Simplificado - PSS (Lei Estadual 108 de 
18/05/2005 e decreto 7116 de 28/01/2013)  
 
- Caracterização e objetivos da Secretaria de Estado do Trabalho, 
Emprego e Economia Solidária (Decreto Estadual do Governo do 
Estado do Paraná nº 6663 de 29/11/2012) 
 
- Noções gerais sobre temas da vida econômica, política e cultural 
do Paraná, do Brasil e do Mundo, ética e Cidadania. 
 
- Sistemas operacionais: Windows e Linux; Conceitos básicos e 
modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos associados à internet e intranet; 

 

ANALISTA DE SISTEMA  

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

30 questões 

 

- Conhecimentos básicos: hardware, periféricos, dispositivos de 
entrada/saída, dispositivos de armazenamento, organização lógica e 
física de arquivos, sistemas operacionais Unix e MS-Windows. 
 
- Análise e Projeto Orientado a Objetos:  Princípios de Orientação 
a Objetos, UML, Modelagem de classes e pacotes, Modelagem de 
casos de uso, Modelagem temporal (estados, seqüência, atividades, 
colaboração), Conceitos básicos sobre Processo Unificado. 
Princípios de Engenharia de Software: Gerência de projetos de 
software, Qualidade no desenvolvimento de software. 
 
- Programação Orientada a Objetos:  Origem e evolução, Classes , 
Objetos, Métodos, Mensagens, Sobrecarga, Herança, 
Polimorfismo, Encapsulamento, Interfaces e Pacotes, Tratamento 
de exceção, Interfaces gráficas, Acesso à banco de dados. 
 
- Lógica de programação: Algoritmos, Estruturas de dados, 
Constantes e variáveis, Comandos de entrada e saída, Estruturas 
seqüenciais, condicionais e de repetição, Vetores e matrizes. 
 
- Modelagem de Dados: Modelagem de dados utilizando o Modelo 
de Entidade – Relacionamento (Entidades, Relacionamentos, 
Atributos, Chaves de identificação, Normalização, Chaves de 
entidade). 
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- Banco de dados:  Conceitos e fundamentos, Abstração de dados, 
Instância e esquemas, Independência de dados, Normalização e 
dependência funcional, Mapeamento a partir do modelo Entidade-
Relacionamento, Restrições e integridade, SQL, Conceitos de 
Repositórios de Dados. 
 
- Plataforma/Linguagens: PHP, Centura Team Developer/SQL 
Windows  
 
- Bancos de Dados: SQL-Server, PostgreSql, MySql 

 

NÍVEL MÉDIO  

ATENDENDE AO TRABALHADOR  

MATEMÁTICA 

5 questões 
 

Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema 
legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das 
principais figuras geométricas planas. Regra de três simples. 
Porcentagem e juros simples. 

PORTUGUÊS 

5 questões 
 

Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão 
silábica.Pontuação.Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo 
(gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e 
Interpretação de Texto. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 

20 questões 

 

- Processo Seletivo Simplificado - PSS ( Lei Estadual 108 de 
18/05/2005 e decreto 7116 de 28/01/2013)  
 
- Caracterização e objetivos da Secretaria de Estado do Trabalho, 
Emprego e Economia Solidária (Decreto Estadual do Governo do 
Estado do Paraná nº 6663 de 29/11/2012) 
 
- Noções gerais sobre temas da vida econômica, política e cultural 
do Paraná, do Brasil e do Mundo.  
 
- Sistemas operacionais: Windows e Linux; Conceitos básicos e 
modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos associados à internet e intranet;  
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APOIO OPERACIONAL  

MATEMÁTICA 

5 questões 
 

Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema 
legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das 
principais figuras geométricas planas. Regra de três simples. 
Porcentagem e juros simples. 

PORTUGUÊS 

5 questões 
 

Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão 
silábica.Pontuação.Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo 
(gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e 
Interpretação de Texto. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

20 questões 

 

- Processo Seletivo Simplificado - PSS ( Lei Estadual 108 de 
18/05/2005 e decreto 7116 de 28/01/2013)  
 
- Caracterização e objetivos da Secretaria de Estado do Trabalho, 
Emprego e Economia Solidária (Decreto Estadual do Governo do 
Estado do Paraná nº 6663 de 29/11/2012) 
 
- Noções gerais sobre temas da vida econômica, política e cultural 
do Paraná, do Brasil e do Mundo.  
 
- Sistemas operacionais: Windows e Linux; Conceitos básicos e 
modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos associados à internet e intranet;  

 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA  

MATEMÁTICA 

5 questões 
 

Operações com números inteiros, fracionários e decimais. 

Sistema legal deunidades de medidas brasileira. Perímetro e área 

das principais figuras geométricas planas. Regra de três simples. 

Porcentagem e juros simples 

PORTUGUÊS 

5 questões 
 

Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão 

silábica.Pontuação.Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo 

(gênero – masculino e feminino;Número – singular e plural) e 

Interpretação de Texto. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

20 questões 

 

- Sistemas operacionais Linux distribuições Debian e Ubuntu, 
Sistema Operacional Windows versões 7 e 8 
 
- Pacote de aplicativos MS Office e Libre Office 
 
- Redes de Computadores e cabeamento estruturado 
 
- Proxy e firewall 
 
- Hardware 
 
- Teleprocessamento 
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EDITAL PSS Nº 001/85 – 2014/SETS  

ANEXO II  

Solicitação de Isenção de Taxa de Inscrição 
 

Nome do requerente  

Nº RG  Órgão 
Expedidor 

 Data de 
Expedição 

 

Data de nascimento  Nº CPF  

Nome da mãe  

Concorrente à função 
de: 

 

Endereço residencial:  

Cidade:  Estado:  

Telefone:  

Email:  

NIS (Número de 
Identificação Social) 

 

 
Assim, o signatário acima descrito, ciente de todos os termos do Edital n.º 001/2014-PSS, declara, sob as 
penas da lei, que pertence à família de baixa renda e requer a isenção de Taxa de Inscrição, com a entrega, 
junto a UNESPAR – Campus Campo Mourão, no endereço sito à Av. Comendador Norberto Marcondes, 
733 - Centro – 87303-100, na cidade de Campo Mourão – Paraná (fone 44 3518-1800) do seguinte 
documento: 
 
- Declaração original de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - 
CadÚnico, emitido pela Secretaria Municipal de Ação Social do seu domicílio. 
 
E, por ser a expressão da verdade e para que possa surtir os efeitos legais decorrentes do teor declarado 
neste documento, firma a presente declaração.  
 
 

____________________,____/_____________/_____. 
Cidade Data 

 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

Protocolo de Entrega: 
Requerente/Declarante:  
Concorrente à função de: 
Curitiba, ___ de ______ de 2014. 
Assinatura do responsável pelo requerimento: ___________________ 
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ANEXO III – Requerimento de Inscrição como Portador de Deficiência 
 

Nome do requerente  

Nº RG  Órgão 
Expedidor 

 Data de 
Expedição 

 

Data de nascimento  Nº CPF  

Nome da mãe  

Concorrente à função de:  

Endereço residencial:  

Cidade:  Estado:  

Telefone:  

Email:  

Necessita de alguma 
condição especial para o 

local e/ou a 
realização/formato da 

prova?  

(   ) Sim    (   ) Não 
 
Especificar: 

 

Assim, o signatário acima descrito, ciente de todos os termos do Edital n.º 001/2014-PSS, declara, sob as 
penas da lei, ser Portador de Deficiência, de acordo com o Decreto Federal nº 3.298/1999, alterado pelo 
decreto nº 5296/2004, com a entrega, junto a UNESPAR – Campus Campo Mourão, no endereço sito à 
Av. Comendador Norberto Marcondes, 733 - Centro – 87303-100, na cidade de Campo Mourão – Paraná 
(fone 44 3518-1800) do seguinte documento: 
 
 

- Atestado médico, assinado por um médico da área, com data de emissão de até no máximo 60 (sessenta) 
dias anterior a data de protocolo, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa 
referencia ao Código Internacional da Doença – CID - bem como a provável causa da deficiência, 
contendo o nome, assinatura e o CRM do médico responsável. 
 

E, por ser a expressão da verdade e para que possa surtir os efeitos legais decorrentes do teor declarado 
neste documento, firma a presente declaração.  
 
 

____________________,____/_____________/_____. 
Cidade Data 

 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

Protocolo de Entrega: 
Requerente/Declarante:  
Concorrente à função de: 
Curitiba, ___ de ______ de 2014. 
Assinatura do responsável pelo requerimento: ___________________  
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EDITAL PSS Nº 001/85 – 2014/SETS  

ANEXO IV  

 

DECLARAÇÃO DE CANDIDATO CONCORRENTE COMO AFRODESCEN DENTE 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 
Eu, ________________________________________, RG ________________, candidato participante do 
Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 001/2014, concorrente à função de 
____________________________________, com a inscrição de número __________, residente e 
domiciliado na rua _______________________________, número _______, cidade de 
____________________________________, estado de ________________, telefones 
(___)______/______ e (___)______/______ e e-mail ____________________________,  
 
 
DECLARO 
 
a) Que me inscrevi e concorri no processo seletivo supramencionado como candidato afrodescendente, 
tendo sido classificado por meio desta condição.  
 
b) Que tenho pleno conhecimento das especificações e normas do Edital nº 001/2014-SETS para ser 
enquadrado na condição de candidato afrodescendente.  
 
c) Que me responsabilizo pela veracidade da condição de ser possuidor de cor preta ou parda e de 
pertencer à etnia negra.  
 
E, por ser a expressão da verdade e para que possa surtir os efeitos legais decorrentes do teor declarado 
neste documento, firmo a presente declaração.  
 
 
 

____________________,____/_____________/_____. 
Cidade                           Data 

 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 


