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NOÇÕES DE INFORMÁTICA:  
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Revisão: princípios fundamentais.  ..................................................................................................................................... 1 
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7 A Administração Pública na CF/88.  ............................................................................................................................... 33 
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Prescrição.  ......................................................................................................................................................................... 1 
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Agente Administrativo – SEP PR - vol.2  

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  
1 Estruturação da máquina administrativa no Brasil desde 1930: dimensões estruturais e culturais.  ............................... 1        
2 Estrutura e estratégia organizacional.  ............................................................................................................................  8 
3 Cultura organizacional. .................................................................................................................................................. 15 
4 Administração pública: do modelo racional-legal ao paradigma pós-burocrático.  ......................................................... 17 
5 Empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor público.  .................................................................... 20 
6 Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada.  ...................................................................... 24 
7 Excelência nos serviços públicos.  ................................................................................................................................. 25 
8 O paradigma do cliente na gestão pública.  ................................................................................................................... 31 
9 Gestão estratégica.  ....................................................................................................................................................... 32 
 
ÉTICA E CONDUTA PÚBLICA:  
1 Ética e moral.  .................................................................................................................................................................. 3 
2 Ética, princípios e valores.  .............................................................................................................................................. 5 
3 Ética e democracia: exercício da cidadania.  ................................................................................................................. 10 
4 Ética e função pública.  .................................................................................................................................................. 14 
5 Ética no Setor Público. 5.1 Código de Ética Profissional do Serviço Público - Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1999 
e Decreto nº 6.029, de 1º de fevereiro de 2007; 5.2 Lei nº 8.112/90 – regime disciplinar: deveres e proibições; acumula-
ção de cargos; responsabilidades; penalidades. 5.3 Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992: disposições gerais; atos de 
improbidade administrativa.  ............................................................................................................................................. 17 
 
LEGISLAÇÃO RELATIVA À SEP/PR:  
1 Lei nº 12.815, de 05 de junho de 2013,  ........................................................................................................................... 1 
2 Decreto nº 8.088, de 19 de agosto de 2013,  ................................................................................................................. 14 
3 Decreto nº 8.033, de 27 de junho de 2013.  ................................................................................................................... 25 
 


	SEP - indice1
	SEP - indice2

