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preliminares; Do provimento; vacância; remoção; redistribuição e substituição; Dos direitos e vantagens: do 
vencimento e da remuneração; das vantagens; das férias; das licenças; dos afastamentos; do direito de 
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 .......................................................................................................................................................................... 43 
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Conceito e funções dos principais softwares básicos e aplicativos.  ............................................................... 10 
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