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Art. 2º, inciso I, letra 'h' da Portaria nº 1.329/2015/PRORH, que regulamenta o procedimento de Concursos Públicos na UFJF.
Programa da Prova Escrita e/ou da Prova Prática (se houver)
1. Rigidez orçamentária, endividamento público e o dever constitucional de efetivação dos Direitos Sociais.
2. Estado e Economia: organização jurídica e territorial do capitalismo contemporâneo.
3. Desafios e limitações do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.
4. Mecanismos de controle e transparência da Administração Pública.
5. Regime de contratação de servidores e empregados públicos e o processo de terceirização na administração.
6. Parcerias e contratações na Administração Pública: controle, responsabilidade e os desafios da sustentabilidade.
7. Equilíbrio federativo, receita pública e autonomia dos entes constitucionais.
8. A aposentadoria rural como política pública e a sua influência para o desenvolvimento da agricultura familiar.
9. Desoneração da folha de pagamento e custeio da previdência social. Entre o combate da informalidade e o financiamento da proteção social.
10. Serviços Públicos, Desestatização e Privatização: impactos no Estado de Bem-estar Social e na proteção de Direitos Humanos.
Programa da Prova Didática
1. Rigidez orçamentária, endividamento público e o dever constitucional de efetivação dos Direitos Sociais.
2. Estado e Economia: organização jurídica e territorial do capitalismo contemporâneo.
3. Desafios e limitações do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.
4. Mecanismos de controle e transparência da Administração Pública.
5. Regime de contratação de servidores e empregados públicos e o processo de terceirização na administração.
6. Parcerias e contratações na Administração Pública: controle, responsabilidade e os desafios da sustentabilidade.
7. Equilíbrio federativo, receita pública e autonomia dos entes constitucionais.
8. A aposentadoria rural como política pública e a sua influência para o desenvolvimento da agricultura familiar.
9. Desoneração da folha de pagamento e custeio da previdência social. Entre o combate da informalidade e o financiamento da proteção social.
10. Serviços Públicos, Desestatização e Privatização: impactos no Estado de Bem-estar Social e na proteção de Direitos Humanos.
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