
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA 

ESTADO DO PARANÁ 
 

 
ERRATA - EDITAL N° 058/2010 

CONCURSO PÚBLICO 

 

SÚMULA: Dispõe sobre a retificação do 

Edital nº. 056/2010 que trata da abertura de 

vagas para o Concurso Público 

Municipal. 

O Presidente da Comissão Especial de Seleção de Pessoal do Município de Umuarama, 

Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e considerando o Edital nº. 056/2010 de 

10/12/2010, resolve:  

 

TORNAR PÚBLICO 

 

O presente Edital de Retificação, como segue: 

 

ONDE SE LÊ: 

2 - DOS CARGOS A SEREM PROVIDOS 

2.1 - ADVOGADO 

Requisitos/escolaridade para investidura no cargo  
Ensino Superior Completo em Direito, e registro no 

órgão de classe, quando da posse. 

Salário  R$ 2.846,99 

No de vagas  01 

Jornada de trabalho  40 

Taxa de inscrição  R$ 85,00 
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Tipos de provas  

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 

Área de Atuação, Conhecimentos Gerais, Português 

e Matemática. Prova Prática e Prova de Títulos. 

 

LEIA-SE: 

2 - DOS CARGOS A SEREM PROVIDOS 

2.1 - ADVOGADO 

Requisitos/escolaridade para investidura no cargo  
Ensino Superior Completo em Direito, e registro no 

órgão de classe, quando da posse. 

Salário  R$ 2.846,99 

No de vagas  01 

Jornada de trabalho  20 

Taxa de inscrição  R$ 85,00 

Tipos de provas  

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 

Área de Atuação, Conhecimentos Gerais, Português 

e Matemática. Prova Prática e Prova de Títulos. 

 

ONDE SE LÊ: 

7.2.3 - Para a Prova de Títulos, serão considerados como títulos hábeis à pontuação 

somente os relacionados no quadro a seguir, cuja avaliação observará rigorosamente os 

limites de pontuação: 

ITENS PONTUAÇÃO COMPROVAÇÃO OBSERVAÇÃO 

I - Habilitações: 

a) Curso de Pós-Graduação: 

- Especialização ou mestrado, 

doutorado, no mínimo de 360 

 

 

2,00 

Diploma ou certificado 

de conclusão expedido 

pela entidade promotora. 

 

 

- Máximo 2,0 (dois 

pontos) 
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horas, relacionados com a 

educação. 

 

 

 

II - Cursos: 

Cursos de atualização e 

Aperfeiçoamento relacionados com 

a educação. 

 

Tabela anexa 

Certificado expedido 

pela entidade promotora. 

- Nos certificados 

deverão constar 

registro e conteúdo 

desenvolvido. 

- Máximo  0,5 (cinco 

décimos) 

III - Encontros, outros: 

Encontros educacionais, 

seminários, simpósios, jornadas, 

semanas, congressos, outros, 

relacionados com a educação. 

 

 

Tabela anexa 

Certificado expedido 

pela entidade promotora. 

- Nos certificados 

deverá constar o 

registro e conteúdo 

desenvolvido. 

- Máximo 0,5 (cinco 

décimos) 

 

LEIA-SE: 

7.2.3 - Para a Prova de Títulos, serão considerados como títulos hábeis à pontuação 

somente os relacionados no quadro a seguir, cuja avaliação observará rigorosamente os 

limites de pontuação: 

ITENS PONTUAÇÃO COMPROVAÇÃO OBSERVAÇÃO 

I - Habilitações: 

a) Curso de Pós-Graduação; 

- Especialização ou mestrado, 

doutorado, no mínimo de 360 

horas, relacionados com a área de 

 

 

2,00 

 

Diploma ou certificado 

de conclusão expedido 

pela entidade promotora. 

 

 

- Máximo 2,0 (dois 

pontos) 
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atuação. 

 

 

II - Cursos: 

Cursos de atualização e 

Aperfeiçoamento relacionados com 

a área de atuação.  

 

Tabela anexa 

Certificado expedido 

pela entidade promotora. 

- Nos certificados 

deverão constar 

registro e conteúdo 

desenvolvido. 

- Máximo  0,5 (cinco 

décimos) 

III - Encontros, outros: 

Encontros educacionais, 

seminários, simpósios, jornadas, 

semanas, congressos, outros 

relacionados com a área de atuação. 

 

 

Tabela anexa 

Certificado expedido 

pela entidade promotora. 

- Nos certificados 

deverá constar o 

registro e conteúdo 

desenvolvido. 

- Máximo 0,5 (cinco 

décimos) 

 

ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ONDE SE LÊ: 

CARGO: ANALISTA DE CONTABILIDADE 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Contabilidade Geral - Conceitos, objetivos, campo de atuação. Patrimônio: formação, 

composição. Ativo, Passivo e Patrimônio Liquido, equação fundamental do patrimônio, 

variações patrimoniais: receita e  despesa. Escrituração: Mecanismo de débito e crédito, 

as Contas: intitulação, função e funcionamento. Plano de Contas, sistema de 

escrituração. Demonstrações Contábeis: balanço patrimonial (etapas do levantamento, 
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regularização de contas). Depreciação, amortização e exaustão. Provisões e reserva. 

Custo dos produtos/mercadorias vendidas e avaliação de estoque. Demonstração do 

Resultado do Exercício e outras demonstrações obrigatórias pela Lei 6.404/76 e suas 

alterações, incluso as Aplicação da Nova Legislação Brasileira de Contabilidade, CPC – 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis e suas normas, convergência da Contabilidade 

brasileira com a Contabilidade internacional, a partir da Lei 11.638, de 28 de dezembro 

de 2007, e da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009. Contabilidade Pública - Portaria MF 

184/2008, Convergência a Contabilidade Internacional, Entidades Internacionais, 

NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, CPC – 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis e suas normas, Entidades Brasileiras que 

compõe o CPC. Conceito, objeto e regime. Campo de aplicação. Legislação básica (Lei 

nº 4.320/64). Receita e despesa pública: conceito, classificação econômica e estágios. 

Receitas e Despesas orçamentárias e extra-orçamentárias: interferências passivas e 

mutações ativas. Plano de contas da Administração Pública pela NBCASP: conceito, 

estruturas e contas do ativo, passivo, despesa, receita, resultado e compensação. 

Balanços financeiro, patrimonial, orçamentário e demonstrativo das variações de acordo 

com a Lei nº 4.320/64. Orçamento. Conceito e espécies. Natureza jurídica. Princípios 

orçamentários. Normas gerais de direito financeiro (Lei nº 4.320, de 17.3.64). 

Fiscalização e controle interno e externo dos orçamentos. Despesa pública. Conceito e 

classificação. Princípio da legalidade. Técnica de realização da despesa pública: 

empenho, liquidação e pagamento. Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 

nº 101, de 04/05/2000) e suas alterações, Licitações e Contratos Administrativos (Lei 

Federal 8.666/93 e alterações). 

 

LEIA-SE: 

CARGO: ANALISTA DE CONTABILIDADE 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
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Contabilidade Geral - Conceitos, objetivos, campo de atuação. Patrimônio: formação, 

composição. Ativo, Passivo e Patrimônio Liquido, equação fundamental do patrimônio, 

variações patrimoniais: receita e  despesa. Escrituração: Mecanismo de débito e crédito, 

as Contas: intitulação, função e funcionamento. Plano de Contas, sistema de 

escrituração. Demonstrações Contábeis: balanço patrimonial (etapas do levantamento, 

regularização de contas). Depreciação, amortização e exaustão. Provisões e reserva. 

Custo dos produtos/mercadorias vendidas e avaliação de estoque. Demonstração do 

Resultado do Exercício e outras demonstrações obrigatórias pela Lei 6.404/76 e suas 

alterações, incluso as Aplicação da Nova Legislação Brasileira de Contabilidade, CPC – 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis e suas normas. Contabilidade Pública - Portaria 

MF 184/2008, NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público, CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e suas normas, Entidades 

Brasileiras que compõe o CPC. Conceito, objeto e regime. Campo de aplicação. 

Legislação básica (Lei nº 4.320/64). Receita e despesa pública: conceito, classificação 

econômica e estágios. Receitas e Despesas orçamentárias e extra-orçamentárias: 

interferências passivas e mutações ativas. Plano de contas da Administração Pública 

pela NBCASP: conceito, estruturas e contas do ativo, passivo, despesa, receita, 

resultado e compensação. Balanços financeiro, patrimonial, orçamentário e 

demonstrativo das variações de acordo com a Lei nº 4.320/64. Orçamento. Conceito e 

espécies. Natureza jurídica. Princípios orçamentários. Normas gerais de direito 

financeiro (Lei nº 4.320, de 17.3.64). Fiscalização e controle interno e externo dos 

orçamentos. Despesa pública. Conceito e classificação. Princípio da legalidade. Técnica 

de realização da despesa pública: empenho, liquidação e pagamento. Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000) e suas alterações, 

Licitações e Contratos Administrativos (Lei Federal 8.666/93 e alterações). 

 

Umuarama - PR, 27 de dezembro de 2010. 

PAULO CÉSAR DA SILVA 

Presidente da Comissão Especial de Seleção de Pessoal 

 


