UNICURSOS
EDITAL DO CONCURSO SIMULADO DO TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL 3ª REGIÃO – CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA
ADMINISTRATIVA
O Unicursos, escola preparatória para concursos públicos, torna pública a abertura das
inscrições para a realização de prova SIMULADA do concurso de TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL

3ª

REGIÃO

(TRF3)

–

CARGO

TÉCNICO

JUDICIÁRIO

–

ÁREA

ADMINISTRATIVA, com o intuito de preparar melhor o candidato para a prova oficial do
concurso público.
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Concurso Simulado será realizado sob a responsabilidade da escola preparatório Unicursos,
levando como base o último edital publicado do concurso do CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO –
ÁREA ADMINISTRATIVA, sendo no caso do Tribunal Regional Federal da 4ª região (edital 2019).
1.2. O Concurso Simulado destina-se à simulação da realização do concurso, de forma a auxiliar
no treinamento dos alunos candidatos para a prova oficial do referente concurso público.
2 O processo referente às inscrições, elaboração, organização, aplicação e correção dos exames de
conhecimentos será realizado sob a responsabilidade da Unicursos, obedecidas as normas deste Edital.

CAPÍTULO II – DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO SIMULADO UNICURSOS

A inscrição do (a) candidato (a) confirmará o conhecimento e a aceitação das normas, bem como
das condições estabelecidas neste Edital, não podendo alegar desconhecimento.
1 Efetuar o pagamento da taxa de inscrição prevista neste Edital.
3 A inscrição deverá ser feita pessoalmente ou pelo site eletrônico da Unicursos
https://unicursos.com.br/eventos/ , no período de 10 de setembro 2019 a 21 de novembro de 2019,

observando o horário de funcionamento da Escola (De segunda a sexta-feira das 8h às 21h e aos sábados
das 8h às 16h).

3.1 A inscrição pode ser realizada pessoalmente ou pelo site eletrônico mediante a matrícula e o
pagamento de importância indicada a seguir, a título de ressarcimento de despesas com material e
serviços.
3.2 O valor da taxa de inscrição será de R$ 10,00 (dez reais) para alunos ativos na Instituição
e R$ 15,00 (quinze reais) para ex-alunos e não alunos da Instituição e poderá ser efetuado o
pagamento através de débito, crédito, cheque ou dinheiro no ato da inscrição pessoalmente ou pelo
paypal através do site eletrônico da Unicursos.
3.3 A inscrição somente será confirmada após comprovação do efetivo pagamento da taxa de
inscrição.
3.4 A devolução da taxa de inscrição somente ocorrerá se o concurso simulado não se
realizar, sendo que a responsabilidade será da Unicursos.
3.5 Em hipótese alguma haverá reserva de vagas sem o prévio pagamento.

CAPÍTULO III - DAS PROVAS DO CONCURSO SIMULADO UNICURSOS
1 A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, terá a duração de 3 (três) horas e 30
(trinta) minutos, não podendo o candidato ausentar-se, definitivamente, da sala de provas antes das
primeiras 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos, sob pena de desligamento do concurso simulado.
1.1. a Prova Objetiva (Parte I) será composta por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha com
cinco alternativas cada uma, sendo apenas uma alternativa correta, de acordo com o conteúdo
programático constante do “Anexo B”, e uma prova de redação dissertativa-argumentativa.
Conhecimentos Gerais (20)
-Português (14)
-Raciocínio Lógico-Matemático (06)
Conhecimentos Específicos (30)

CAPÍTULO IV – DA APLICAÇÃO DA PROVA SIMULADA UNICURSOS
1 A realização da Prova objetiva do concurso simulado está prevista para o dia 24 de novembro
de 2019 e será realizada na própria escola Unicursos, no horário das 09h00 ÀS 12h30.

2 As atualizações e informações pertinentes serão divulgadas oportunamente através do site
eletrônico da Unicursos, sendo de responsabilidade do candidato a consulta.
3 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova.
4 O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da prova
como justificativa de sua ausência.
5 O não comparecimento à prova, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do
candidato e resultará em sua eliminação do concurso simulado (sem devolução do valor da
inscrição).
6 Na prova simulada, o candidato deverá assinalar na Folha de Respostas (gabarito)
personalizada, único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da Folha de
Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade
com as instruções específicas contidas na capa do Caderno de Questões personalizado.
6.1 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas serão de
inteira responsabilidade do candidato;
6.2 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta,
emenda ou rasura, ainda que legível.
6.3 O candidato deverá restituir a folha de respostas ao deixar o local de provas;
7 O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta transparente de
tinta preta e documento de identificação, sendo exigido também a apresentação da carteirinha
Unicursos aos alunos ativos.
7.1 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (no caso do nome não constar na lista).
8

Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou

comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, calculadoras, impressos
ou quaisquer anotações.
9

Será de responsabilidade do candidato à conferência dos seus dados pessoais e do material

recebido no início das provas, inclusive as instruções constantes na capa do caderno e da folha de
respostas.
10 Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados até a saída do candidato do local de
realização das provas.

11 No dia da realização da prova, na hipótese do nome do candidato não constar nas listas
disponíveis entre as salas, a escola procederá à inclusão do candidato, mediante a apresentação do
comprovante de inscrição (recibo de pagamento).
12 O candidato que não comparecer ou que se apresentar após o horário estabelecido no edital
para o início da prova será eliminado do concurso.
13 Se, após a prova, for constatado que o candidato utilizou processos ilícitos para sua
realização ou que burlou as disposições, sua prova será anulada e, em consequência, será excluído
do concurso, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
14 Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 (três) últimos candidatos, até
que o ultimo deles entregue sua prova.
15 Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo
adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo a transcrição para a folha
de respostas.
CAPÍTULO V – DO GABARITO PRELIMINAR E DO JULGAMENTO DA PROVA
OBJETIVA SIMULADA
1. O gabarito preliminar será divulgado no site eletrônico da Unicursos no 25 de novembro de
2019, a partir das 14 horas.
2. A prova preambular será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (sessenta) pontos, atribuindo-se 1
(um) ponto para cada questão correta.
3. Será considerado habilitado nessa prova o candidato que obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta
por cento) de acertos em cada um dos módulos definidos no item 1, observado o limite
estabelecido no item 2, ambos deste capítulo.
CAPÍTULO VI – DO RANKING CLASSIFICATÓRIO DO CONCURSO SIMULADO
1

A Lista classificatória (ranking) final será publicada no site eletrônico da Unicursos para

ciência dos interessados, depois de procedido o desempate de notas, conforme abaixo mencionado.
2

Na hipótese de igualdade na pontuação final, terá preferência para fins desempate,

sucessivamente, o candidato que:
2.1 idade igual ou superior a 60 anos, completados até o último dia de inscrição no concurso;
2.2 maior pontuação nas provas realizadas, conforme abaixo:

2.3 maior nota na Prova de Estudo de Caso ou Redação (conforme o cargo/área/especialidade);
2.4 maior nota ponderada na Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos;
2.5 exercício efetivo da função de jurado, nos termos da Lei nº 11.689, de 09 de junho de 2008;
2.6 maior idade;
2.7 maior tempo de serviço voluntário comprovado em atividades de conciliação no âmbito
da Justiça Federal até a data de término das inscrições.
CAPÍTULO VII – DOS RECURSOS
1 Será admitido recurso em face de todos os editais, no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao da publicação do ato recorrido.
2 Admitir-se-á um único recurso por candidato (a) para cada evento referido no item 2 deste
capítulo.
3 O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo considerado, para tanto, a
data e horário da postagem.
4 O recurso deverá ser enviado para o e-mail: pedagogico@unicursos.com.br.

CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.5 O resultado final do concurso simulado será divulgado no site eletrônico da Unicursos no dia
29 de novembro de 2019.
2.6 A resolução comentada de cada questão estará disponível no site eletrônico da Unicursos a
partir das 17 horas do dia 25 de novembro de 2019.

São José dos Campos, 30 de agosto de 2019.

ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CARGOS DE TÉCNICO JUDICIÁRIO
CONHECIMENTOS GERAIS para Todos os CARGOS TÉCNICOS JUDICIÁRIOS – todas as áreas
PORTUGUÊS
Interpretação de texto. Argumentação. Pressupostos e subentendidos. Níveis de linguagem. Ortografia e
acentuação. Articulação do texto: coesão e coerência. Classes de palavras. Sintaxe. Termos da oração.
Processos de coordenação e subordinação. Discurso direto e indireto. Tempos, modos e vozes verbais.
Flexão nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência da Crase.
Pontuação. Equivalência e transformação de estruturas. Redação.
RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO
Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação);
expressões numéricas; múltiplos e divisores de números naturais; problemas. Frações e operações com
frações. Números e grandezas proporcionais: razões e proporções; divisão em partes proporcionais; regra de três;
porcentagem e problemas. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos
fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a
estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal,
raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos,
discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz,
de forma válida, a conclusões determinadas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
TÉCNICO JUDICIÁRIO – Área ADMINISTRATIVA (5)
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
Princípios básicos da Administração Pública. Organização administrativa: administração direta e indireta;
centralizada e descentralizada; autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Poderes
administrativos: poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia, uso e abuso do poder.
Servidores públicos: cargo, emprego e função públicos. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos;
anulação, revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação. Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis da União e alterações): disposições preliminares; provimento, vacância, remoção,
redistribuição e substituição; direitos e vantagens: vencimento e remuneração, vantagens, férias, licenças,
afastamentos, direito de petição; regime disciplinar: deveres e proibições, acumulação, responsabilidades,
penalidades; processo administrativo disciplinar. Licitações (Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores): das
disposições gerais; da licitação; dos contratos; das disposições gerais das sanções administrativas, das sanções
administrativas. Pregão (Lei nº 10.520/2002). Responsabilidade extracontratual do Estado. Processo
administrativo (Lei n° 9.784/1999). Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992).
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
A Constituição. Conceito. Classificação. O Constitucionalismo. Princípios fundamentais da Constituição Federal
de 1988. Direitos e Garantias Fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos sociais. Da
nacionalidade. Direitos políticos. Organização do Estado. Administração pública. Servidores públicos civis e
militares. Organização dos Poderes. Atribuições e competência do Congresso Nacional. Competências privativas
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Processo Legislativo. Fiscalização contábil, financeira e
orçamentária. Poder Executivo. Atribuições e responsabilidades do Presidente da República. Poder Judiciário.

Órgãos. Garantia dos Magistrados. Competência dos Tribunais. Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juizes
Federais.
NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais. Da jurisdição e da ação. Da competência:
disposições gerais; da modificação da competência; da incompetência. Da cooperação nacional. Das partes e dos
procuradores: da capacidade processual; dos deveres das partes e de seus procuradores. Dos procuradores.
Do litisconsórcio. Da intervenção de terceiros. Do juiz: poderes, deveres, responsabilidade; impedimento e
suspeição. Auxiliadores da justiça. Atos processuais: forma, tempo e lugar. Prazos. Da citação, da
intimação, das cartas. Nulidades processuais. Da tutela provisória. Formação, suspensão e extinção do
processo. Do procedimento comum: disposições gerais; da petição inicial; da improcedência liminar do
pedido; da audiência de conciliação ou de mediação; da contestação; da reconvenção; da revelia; das
providências preliminares e do saneamento; do julgamento conforme o estado do processo: julgamentos
antecipado do mérito e antecipado parcial do mérito; da audiência de instrução e julgamento. Das provas.
Da sentença e da coisa julgada. Liquidação de sentença. Cumprimento de sentença e sua impugnação.
Ações possessórias. Ação monitória. Ação de exibir contas. Inventário e partilha. Execução: disposições
gerais, espécies, suspensão e extinção. Embargos do devedor. Embargos de terceiro. Ação de
desapropriação. Ação popular. Mandado de segurança individual e coletivo. Ação civil pública. Dos
Juizados Especiais Federais: Lei nº 10.259/2001. Dos Juizados Especiais Cíveis: Lei nº 9.099/1995. Lei nº
11.419/2006 – Lei do Processo Judicial Eletrônico.
NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL
Ação Penal: Ação Penal Pública e Privada. A Denúncia. A Representação, A Queixa, A Renúncia, O Perdão.
Sujeitos do processo: Juiz, Acusador, Ofendido, Defensor, Assistente, Curador do réu menor, Auxiliar da Justiça.
Atos Processuais: Forma, Lugar, Tempo (prazo, contagem), Comunicações Processuais (citação, notificação,
intimação). Prisão: temporária, em flagrante, preventiva, decorrente de sentença condenatória. Liberdade
Provisória e Fiança. Atos Jurisdicionais: despachos, decisões interlocutórias e sentença (conceito, publicação,
intimação, efeitos). Dos Recursos em geral: Disposições Gerais, Da Apelação, Do Recurso em Sentido Estrito.
Do Habeas Corpus. Do Mandado de Segurança. Crimes de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998). A
competência penal da Justiça Federal: STF, STJ, TRFs, Justiça Federal e Juizados Especiais Federais (Lei nº
10.259/2001 e alterações).
NOÇÕES DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Da Seguridade Social: Disposições Gerais, Da Previdência Social, Da Assistência Social – artigos 194, 195, 201,
202, 203 e 204 da Constituição da República. Lei nº 8.212/1991. Lei nº 8.213/1991.
NOÇÕES DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Da Tributação: Do Sistema Tributário Nacional, Dos Princípios Gerais, Das Limitações do Poder de
Tributar, Dos Impostos da União - artigos 145 a 154 da Constituição da República. Obrigação Tributária. Crédito
Tributário - artigos 113 a 193 do Código Tributário Nacional.

