Coordenadoria de Vestibulares e Concursos

COVEST

Curso de Especialização na modalidade Educação a Distância
Em Gestão Pública Municipal
PROGRAMA DAS DISCIPLINAS
PROVA OBJETIVA
LÍNGUA PORTUGUESA
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES









Compreensão e uso adequado da língua
Construção de diferentes discursos
Respeito às variações linguísticas
Conhecimento linguístico
Produção textual
Atitude de pesquisa
Uso da tecnologia
Desmitificação da mídia

CONTEÚDOS
 Compreensão e Interpretação de Texto(s)
 Aspectos linguísticos – fonética, morfologia e sintaxe

MATEMÁTICA
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES





Leitura e representação
Organização, investigação e resolução
Interpretação gráfica e simbólica
Contextualização

CONTEÚDOS






Teoria de Conjuntos
Razões e Proporções
Equações e Inequações
Relações e Funções
Probabilidade e Estatística

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
 Conhecimento histórico e contextual da administração pública
 Compreensão das diferenças entre a gestão e a gestão pública
 Concepção de gestão pública
 Compreensão do papel do Estado na sociedade
 Capacidade de observar os múltiplos atores da sociedade

 Construção do papel do administrador público
 Operacionalização das funções administrativas
CONTEÚDOS
 Teoria Geral da Administração Pública
 Finanças e Orçamento Público
 Recursos Humanos
 Administração Pública Municipal
 Políticas Públicas
 Ética
 Gestão Socioambiental
 Planejamento Governamental
 Gestão Tributária e Direito Administrativo

PROVA DE REDAÇÃO
O candidato ao desenvolver sua redação precisará ser capaz de demonstrar habilidade na produção de textos, construindo
uma dissertação que atenda ao tema proposto e apresente:














pertinência;
fluência, clareza, coerência e coesão linguística;
ideias organizadas em sequência lógica e coerente;
argumentos encadeados de forma coesa;
relação entre os temos da oração e entre as orações no período;
respeito às normas gramaticais e ortográficas da Língua Portuguesa em vigor;
pontuação adequada;
aplicação de conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do
texto (paragrafação);
observar o limite mínimo de 20 (vinte) linhas e o máximo de 30 (trinta) linhas;
utilizar caneta esferográfica fabricada em material transparente com tinta na cor azul ou preta;
escrever com letra legível;
evitar rasuras, espaços vagos entre palavras e linhas em branco entre os parágrafos;
dar um título ao texto.

