SERVIÇOP
PÚBLICO FE
EDERAL
C
CONSELHO
REGIONAL
L DE FARMÁ
ÁCIA DO ES
STADO DO
TOCAN
NTINS – CRF
F‐TO
CO
ONCURSO PÚBLICO PA
ARA PROVIM
MENTO DE CARGOS
C
DE
E
PE
ESSOAL DE NÍVEIS FUN
NDAMENTA
AL, MÉDIO E SUPERIOR
R
AL N.º 02/201
15, de 30/06//2015 – CRF
F/TO
EDITA

A Pre
esidente do C
CONSELHO
O REGIONAL
L DE FARM
MÁCIA DO E
ESTADO DO
O TOCANTIN
NS - CRFTO
O, no uso das
s suas
atribuições que lh
he são confe
eridas pelo seu Regimen
nto Interno e cumprindo as exigência
as da Constiituição Fede
eral em
seu Art.
A 37, incisso II, torna público
p
o prresente Edita
al de retifica
ação do ane
exo III – Conteúdo das Provas, noss itens
CONH
HECIMENTO
OS ESPECÍÍFICOS – ASSISTENT
A
TE ADMINIS
STRATIVO e CONHEC
CIMENTOS ESPECÍFIC
COS –
RECE
EPCIONISTA
A, que passa
am a ter a seg
guinte redaçção:
CONH
HECIMENTO
OS ESPECÍF
FICOS – ASS
SISTENTE ADMINISTRA
A
ATIVO
Noçõe
es básicas em gestão de
e processos; avaliação de
e desempenho. Processo
o administrativo: conceito
o, princípios, fases
e mod
dalidades. Le
ei nº 8.112/1990 e alteraçções: Regim
me Jurídico Único.
Ú
Lidera
ança, motivação e desem
mpenho. Qua
alidade
de vid
da no trabalh
ho. Programa
as de qualida
ade de vida no
n trabalho. Promoção de
d saúde ao servidor. Po
olíticas de inc
clusão.
Comp
petência inte
erpessoal. Gerenciamen
G
to de confliitos. Classifiicação de materiais.
m
Attributos para
a classificaç
ção de
materriais. Tipos de classificação. Gestão de
d estoques.. Compras. Organização
O
do setor de compras. Ettapas do pro
ocesso.
Modalidades de ccompra. Cadastro de forn
necedores. Compras
C
no setor públic
co. Modalidad
des, dispenssa e inexigibilidade
E
de licitação. Pregã
ão; Ética e moral. Ética
a, princípios e valores. Ética
É
e
de liciitação públicca. Objeto de licitação. Edital
democracia: exerccício da cida
adania. Ética e função pública. Éticca no Setor Público. Có
ódigo de Ética Profissional do
Serviçço Público – Decreto nº 1.171/1994. Lei nº 8.42
29/1992: Imp
probidade Ad
dministrativa
a. Lei nº 9.78
84/1999: Pro
ocesso
admin
nistrativo discciplinar.
CONH
HECIMENTO
OS ESPECÍF
FICOS – REC
CEPCIONIST
TA
Funçõ
ões e /ou atribuições
a
da
d Recepcio
onista. Com
mportamento organizacio
onal (motivação, lideran
nça, comunicação,
trabalho em equipe, relacionamento inte
erpessoal, re
elações hum
manas). Ética
a profissiona
al. Qualidade
e no atendim
mento:
Atend
dimento ao público interno e extterno, pesso
oalmente ou através do telefone
e. recebimen
nto, orientação e
encam
minhamento das pessoa
as ao setor específico. Comunicaçã
ão - Elementos da comunicação, em
missor e recceptor.
Comu
unicação tele
efônica, telefonia móvel celular, Lig
gações: Urba
anas, Interurbanas - cla
asses de ch
hamadas e tarifas.
t
Discagem: DDD, DDI.
D
Listas te
elefônicas, S
Secretária ele
etrônica, Faxx. Comunicação escrita: recados, ano
otações e bilhetes.
Fraseologia adeq
quada para o recepcion
nista. Redaç
ção de Docu
umentos oficiais: forma
as de tratam
mento, elabo
oração,
organização e expedição de documentoss oficiais com
mo relatório, ofício, mem
morando, aviiso, ata, atestado, decla
aração,
despa
acho, portaria
a, requerime
ento, circularr e etc. Noçõ
ões de Arquivvo: organiza
ação de arquivos e protocolos; Recep
pção e
despa
acho de docu
umentos.
Palmas,
P
30 de
d junho de
e 2015.
Marttha Aguiar
A
Franc
co Ramos
Presiidente do CRFTO
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