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CONHECIMENTOS   ESPECÍFICOS     
  
  

1. DENOMINAÇÃO   DO   CARGO:     ESTATÍSTICO     
NÍVEL   DE   CLASSIFICAÇÃO:    E   

2. DESCRIÇÃO   SUMÁRIA:     

Desempenhar  tarefas  no  campo  da  esta�s�ca,  como  pesquisa  sobre  os  fundamentos  desta              

Ciência,  suas  aplicações  prá�cas,  organização  e  execução  de  inves�gações  esta�s�cas,            

elaborando  e  testando  métodos  e  sistemas  de  amostragem  e  outros,  para  renovar  os               

métodos  esta�s�cos  ou  melhorar  os  já  existentes.  Assessorar  nas  a�vidades  de  ensino,              

pesquisa   e   extensão.   

  

3. ATIVIDADES   TÍPICAS:     

Coordenar  os  trabalhos  de  coleta  de  dados,  através  da  instrução  e  da  verificação  desse                

trabalho,  elaborando  os  processos  e  elementos  de  coleta.  Programar  as  fases  de  trabalho  de                

coleta  de  dados  e  organizar  um  cronograma  para  cumprimento  dos  prazos.  Analisar  dados               

esta�s�cos  e  determinação  de  fenômenos,  por  meio  de  tabulação  de  dados  e  exame  dos                

resultados.  Compilar  e  interpretar  os  dados  coletados,  por  meio  de  levantamento  e  exame               

dos  elementos  encontrados.  Planejar  e  realizar  pesquisas,  u�lizando  os  diversos  métodos  de              

trabalho.  Redigir  informações  sobre  questões  de  metodologia,  planejamento,  execução  e            

resultado   das   inves�gações.   Executar   outras   tarefas   de   mesma   natureza   e   nível   de   dificuldade.   

4. REQUISITOS:   

a. ESCOLARIDADE:   Curso   Superior   em   Ciências   Esta�s�cas   ou   Atuariais.   

b. HABILITAÇÃO   PROFISSIONAL:   Registro   no   Conselho   Competente,    Lei   nº   4.739,   de   15   de   

julho   de   1965   -   Dispõe   sobre   o   exercício   da   profissão   de   Esta�s�co.   Decreto   nº   62.497,   de   05   

de   abril   de   1968,   que   regulamenta   o   exercício   da   profissão   de   Esta�s�co .   

  

5. ESTRUTURA   DO   CONCURSO:   

O  concurso  para  este  cargo  constará  de  uma  prova  obje�va  com  40  questões,  sendo  20                 

(vinte)  questões  de  Conhecimentos  Gerais,  valendo  1,00  (um)  ponto  cada,  e  20  (vinte)               

questões  de   Conhecimentos  Específicos,  valendo  3,00  (três)  pontos  cada,  totalizando  80             
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(oitenta)   pontos.     

A  prova  obje�va  compreenderá:  20  questões  de  Conhecimentos  Gerais  (5  questões  de              

Língua  Portuguesa,  5  questões  de  Raciocínio  Lógico  e  Quan�ta�vo,  5  questões  de  Legislação              

e   5   questões   de   Informá�ca)   e   20   questões   de   Conhecimentos   Específicos.  

  

6. CONTEÚDO   PROGRAMÁTICO   DE   CONHECIMENTOS   GERAIS:   

Disponível   no   sí�o   eletrônico   do   concurso.   

7. CONTEÚDO   PROGRAMÁTICO   DE   CONHECIMENTOS   ESPECÍFICOS:   

1. Classificação  de  variáveis:  qualita�vas  (nominais  e  ordinais),  quan�ta�vas  (discretas  e            
con�nuas).   Escalas   de   medidas:   intervalar   e   de   razão;   

2. Noções  de  amostragem:  etapas  de  um  levantamento  por  amostragem,  amostragem            
probabilís�ca  e  não  probabilís�ca.  Amostragem  aleatória  simples,  estra�ficada  e  por            
conglomerado;   

3. Esta�s�ca  descri�va  e  análise  exploratória  de  dados:  gráficos,  diagramas,  tabelas,            
medidas   descri�vas   (posição,   dispersão,   assimetria   e   curtose);   

4. Probabilidade:  Definições  básicas  e  axiomas,  Probabilidade  condicional  e          
independência.   Teorema   de   Bayes;   

5. Variáveis  aleatórias  discretas  e  con�nuas,  principais  distribuições  de  probabilidade,           
Função  de  probabilidade,  Função  densidade  de  probabilidade,  Esperança  e  momentos,            
Distribuições  condicionais  e  independência,  Transformação  de  variáveis,  Leis  dos           
grandes   números,   Teorema   central   do   limite;   

6. Tabelas  de  con�ngência  com  s-linhas  e  r-colunas:  Teste  de  aderência,  de             
homogeneidade   e   de   independência.   Teste   exato   de   Fisher;  

7. Es�madores  (pontuais  e  intervalares)  e  teste  de  hipóteses  dos  parâmetros  das  principais              
distribuições  de  probabilidade.  Propriedades  dos  es�madores;  Comparação  de  duas  ou            
mais  médias  e  suas  alterna�vas  não  paramétricas  (teste  de  Wilcoxon,  de  Mann-Whitney              
e  teste  de  Kruskal-Wallis).  Valor-p,  nível  de  significância  e  poder  de  um  teste.  Verificação                
das  condições  necessárias  para  aplicação  dos  testes:  testes  da  Normalidade  e  da              
igualdade  de  duas  ou  de  várias  variâncias.  Comparação  de  duas  proporções  e  teste  de                
hipótese   correspondente;   

8. Estudos  clínicos:  ensaios  clínicos  aleatorizados,  estudos  de  caso-controle  e  de  coorte.             
Risco  Rela�vo  e  Odds-ra�o.  Estudos  descri�vos,  transversais,  observacionais  e           
experimentais;     

9. Análise  de  regressão:  linear  simples,  linear  múl�pla,  logís�ca  e  não-linear.  Es�ma�vas             
dos  parâmetros  dos  modelos  e  testes  de  hipóteses  sobre  os  parâmetros.  Coeficiente  de               
determinação   (R   2   ).   Mul�colinearidade.   Heterocedas�cidade;     

10. Esta�s�ca  mul�variada:  vetor  aleatório,  matriz  de  covariância  e  de  correlação,            
autovalores  e  autovetores.  Principais  técnicas:  análise  de  componentes  principais,           
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análise  fatorial,  análise  de  correlação  canônica  e  análise  de  agrupamentos  (método             
hierárquico   e   não   hierárquico).   Pré-   requisitos   para   uso   de   tais   métodos.   
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