
 
 

 

 

ANEXO I - DAS VAGAS  

 

Vagas Abertas, Escolaridade exigida, Remuneração e Carga Horária Semanal  
 

LOCAL DE TRABALHO: CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE. 
 
 

TABELA DE VAGAS PARA CANDIDATOS: NIVEL SUPERIOR 
 
 

Cargo Concorrido C/H Vagas Taxa Insc. Formação Remuneração  

Contador 20 hs 01 R$ 100,00 

Bacharel em Ciências 
Contábeis + Registro  
Conselho de Classe - 

CRC 

R$ 2.150,00 

 

 
 

 
DATA PROVÁVEL DA PROVA: DIA 09 de dezembro de 2012 - horário: 08:00hs ÀS 12:00hs.  

PROVA: OBJETIVA - Local: Espaço Cidadão – Câmara Municipal de Terra Nova do Norte  

Endereço: Av. Clóves Felício Vetorato - centro – Terra Nova do Norte 

 

OBS. Os candidatos deverão se apresentar ao local das provas com antecedência mínima de 30 
minutos. 

 

 

 



 
 

ANEXO II 

A ATRIBUIÇÃO DO CARGO ESTÁ DISPOSTA NA LEGISLAÇÃO PREVISTA NO 
CAPUT DESTE EDITAL. 
 
CONTADOR: Instrução: Graduação em Ciências Contábeis e devidamente cadastrado no 
Conselho Regional de Contabilidade CRC/MT. 

Cargo: CONTADOR 

Referencia Salarial: ANEXO I da Lei Complementar 021/2010 – DO QUADRO DE 
PROVIMENTO EFETIVO, Vencimento Padrão: R$ 2.150,00 – 20 HORAS SEMANAIS. 

 
ATRIBUIÇÕES  
Como em toda atividade de nível superior, os contadores, têm suas atribuições definidas 
através dos respectivos atos legislativos que regulamentam a profissão, cabendo-lhes, no 
caso da Câmara Municipal, exercer, em especial, as seguintes atribuições: 
• Planeja o sistema de registros e operações, atendendo às necessidades 

administrativas e às exigências legais, para possibilitar controle contábil e 
orçamentário; supervisiona os trabalhos de contabilização dos documentos, 
analisando-os e orientando seu processamento, para assegurar a observância do 
plano de contas adotado; 

• Supervisiona os cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de veículos, 
máquinas, móveis, utensílios e instalações, ou participa destes trabalhos, adotando os 
índices indicados em cada caso, para assegurar a aplicação correta das disposições 
legais pertinentes; 

• Inspecionar regularmente a escrituração contábil; 
• Controlar e participar dos trabalhos de análise e conciliação das contas;  
• Proceder ou orientar a classificação e avaliação das despesas; 
• Elaborar relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e financeira da entidade; 
• Proceder ou orientar a classificação e avaliação de despesas, examinando sua 

natureza, para apropriar custos de bens e serviços; 
• Acompanhar a formalização de contratos no aspecto contábil; 
• Analisar, acompanhar e fiscalizar a implantação e a execução de sistemas financeiros 

e contábeis; 
• Gerenciar as informações que alimentarão o sistema APLIC do TCE/MT; 
• Exercer outras atividades afins, como audiências públicas, pertinentes a área contábil; 
• Executar outras tarefas da mesma natureza. 
 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHOS 
Especial: Contato com o público. O exercício do cargo e/ou função poderá determinar a 
realização de viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 
 



 
 

 
ANEXO III 

 

NÍVEL SUPERIOR 

1. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 

1.1. Língua Portuguesa – 05 (cinco) questões: Tipologia textual. Texto e 
interpretação. Textos temáticos e figurativos. Coesão e Coerência textuais. 
Termos ligados ao verbo. Termos ligados ao nome. Tipos de sujeito. Tipos de 
predicado. Tempos e Modos verbais. Vozes verbais. Orações Coordenadas. 
Orações Subordinadas: Substantivas, Adjetivas e Adverbiais. Uso da vírgula. 
Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Funções da 
linguagem. Níveis de linguagem. Substantivo e sua classificação. Novo acordo 
ortográfico.  

 

1.2. Matemática – 05 (cinco) questões: Números inteiros: operações e 
propriedades, múltiplos e divisores; Números racionais: operações nas formas 
fracionária e decimal; Números e grandezas proporcionais: razões e 
proporções, divisão proporcional; Sistema de medidas decimais e não-decimais; 
Médias: aritmética e ponderada; Perímetros e áreas de figuras planas; Volume 
de sólidos geométricos; Fundamentos da Teoria dos Conjuntos. Conjuntos 
numéricos: números naturais e inteiros (divisibilidade, números primos, 
fatoração, MDC e MMC); números racionais e irracionais (reta numérica, valor 
absoluto, representação decimal); números reais (relação de ordem e 
intervalos); operações. Funções: estudo das relações, definição de função, 
funções definidas por fórmulas; domínio. Imagem e contradomínio; Resolução 
de equações, inequações e sistemas de equações. Regra de três simples e 
composta, porcentagem; juros simples e compostos, desconto simples. 
Trigonometria no triângulo retângulo. 

 

1.3. Conhecimentos Gerais – 10 (dez) questões: História dos pioneiros e 
fundadores do município de Terra Nova do Norte e da região; Conhecimentos 
geográficos e históricos do município de Terra Nova do Norte; Aspectos 
políticos sobre governos: Municipal; Estadual e Federal; comemorações e 
festas históricas, cívicas e populares; Símbolos do município (bandeira, brasão 
e hino); Temas relacionados à questão econômica e social local, regional e 
estadual; religiosa estadual e à política da realidade local, regional, estadual e 
nacional; Acontecimentos importantes do município, do Estado e da União, 
veiculados nas mídias (rádios, jornais, revistas, internet e televisão), assuntos 
gerais da atualidade e dos últimos anos; relacionados às áreas de: econômica, 
política, saúde, segurança, lazer, educação, infra-estrutura e meio-ambiente e 
cultura. História de Mato Grosso: Fundação de Cuiabá; A Rusga 1831-1840; 
Mato Grosso no 1º Império; Presidentes do 2º Império; A Guerra do Paraguai; 
Mato Grosso da 1ª à 4ª República; Ciclo das casas comerciais e das usinas; o 
Ciclo do Ouro; As estradas de ferro Noroeste do Brasil. Governos: Estadual. 



 
 

Divisão do Estado. Temas relacionados á questão econômica e social do País, 
do Mercosul e do mundo. Folclore. Símbolos do Estado (bandeira e hino); Mato 
Grosso e seus Municípios. Acontecimentos importantes do município, 
veiculados nas mídias (rádios, jornais, revistas, internet e televisão), da 
atualidade e fatos importantes e relevantes dos últimos anos; relacionados às 
áreas: econômica, política, saúde, segurança, lazer, educação, infra-estrutura e 
meio-ambiente. Cultura Geral. Lei Federal 9.504/97 (Lei das Eleições); Lei da 
Ficha Limpa (LC 135/2010). 
  

1.4. Prova de Conhecimentos Específicos do Cargo – 20 (vinte) questões: 
 
Contador - CF/88, Constituição do Estado de Mato Grosso e Lei Orgânica do 
Município e Regimento Interno da Câmara Municipal. Conceito e legislação 
sobre a contabilidade pública. Exercício financeiro: definição, duração e ano 
financeiro. Regimes Contábeis: de caixa, de competência, misto, resíduos 
ativos e passivos. Operações orçamentárias: receitas e despesas efetivas de 
mutações. Operações extra-orçamentárias: receita e despesa extra-
orçamentária. Variações patrimoniais ativas e passivas independentes da 
execução orçamentária. Patrimônio: conceito, aspectos qualitativo e 
quantitativo, patrimônios financeiros e permanentes, avaliação dos 
componentes patrimoniais, inventário na Administração Pública. SIAFI. 
Escrituração: sistemas de contas, plano de contas atual e PCASP (em 
implantação), escrituração dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial, 
de compensação e Fluxo de Caixa. Controle de bens e valores de terceiros, 
valores nominais emitidos, empenhos, riscos e garantias. Encerramento do 
exercício: apuração dos resultados orçamentário, financeiro e patrimonial: 
levantamento dos balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e da 
demonstração das variações patrimoniais. Orçamento Público: Princípios 
orçamentários: anualidade, unidade, universalidade, exclusividade e não 
afetação da receita. Orçamento-programa. Proposta orçamentária: elaboração, 
discussão, votação e aprovação. Regimes orçamentários: competência de 
exercício e de caixa. Orçamento anual, plano plurianual e diretrizes 
orçamentárias. Despesa orçamentária: classificação institucional, econômica e 
funcional-programática, estágios (empenho, liquidação e pagamento). 
Adiantamento ou suprimento de fundos. Despesas de exercícios anteriores. 
Restos a pagar (processados e não processados etc). Créditos adicionais: 
espécies e recursos para sua cobertura. Controle interno e externo. 
Conhecimentos de legislação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; 
obrigações trabalhistas e previdenciárias e de tributos: Federal, Estadual e 
Municipal, INSS e Previdência Própria, Imposto de Rendas. Rotina de 
desligamento e rescisões: Incidência de tributos e encargos sociais. Cálculos 
trabalhistas e matemáticos em RH. Liquidação de sentenças. Lei Complementar 
nº 101 de 04/05/2000, (Lei de Responsabilidade Fiscal) e alterações. Lei 
4.320/64, que trata da Contabilidade Pública: Conceito, regulamentação e 
anexos exigidos e seus controles. Lei 6.404/76 e alterações gerais e pela Lei 
11.638/2007. Normas Contábeis, nacional e internacional. Lei 10.257/2001 
Estatuto da Cidade. Legislação do Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso: Regimento Interno; Resoluções Normativas e de controle que 
diretamente interferem nos municípios. Princípios Básicos da Administração 



 
 

Pública. Atos Administrativos: conceito; requisitos; atributos; discricionariedade 
e vinculação; Classificação; Espécies; Anulação e Revogação. Lei nº 8.112 de 
11/12/1990, e alterações posteriores (Regime Jurídico dos Servidores Públicos). 
Lei nº 8.666 de 21/06/1993, e alterações posteriores (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos); Conhecimento dos procedimentos de licitações de 
obras e serviços de engenharia e de contratos de obras públicas e compras de 
outros produtos e serviços. Bens Públicos. Controle da Administração Pública. 
Previdência Social (Regime Geral e Regime próprio). Informática - 
Conhecimentos de Microinformática: arquitetura e funcionamento, 
características de componentes de hardware (placas, memórias, barramentos, 
discos rígidos), dispositivos de entrada. Sistemas Operacionais Windows e 
Linux. Cuidados necessários com equipamentos e programas; Limpeza do 
ambiente de trabalho; Segurança de dados: Backup, Antivírus, conexão à rede 
local e acesso à Internet, navegadores de Internet; intranet; cliente de emails; 
compactadores de arquivo; programas de uso diário como gerenciador de 
planilhas de cálculos e editor de texto. 

 



 
 

Anexo IV 
 

REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
NOME:___________________________________________________________________ 
 
DN:____/____/_______ ESTADO CIVIL: _______________________________________ 
 
RG Nº:______________________ CPF Nº:_____________________________________  
 
ENDEREÇO:______________________________________________________________ 
 
CIDADE:________________________________________CEP:_____________________ 

 
FONE: (___)______-_________e-mail:_________________________________________ 
 
CARGO PRETENDIDO:_____________________________________________________  
 
ESCOLARIDADE:__________________________________________________________ 
 
DEFICIENTE FÍSICO:  (      ) SIM         (      ) NÃO  
 
Motivo do pedido de dispensa da taxa para a inscrição no concurso Edital nº 001/2012: 
 
________________________________________________________________________ 

 
Anexar: 
(    ) CÓPIA DO RG E CPF; 
(    ) CÓPIA DA CTPS (constando demissão sem justa nos últimos 6 meses); 
(    ) CÓPIA DA RESCISÃO CONTRATUAL. 
(    ) CÓPIA DA CARTEIRA DE DOADOR DE SANGUE. 
  
Declaro estar ciente que a simples formalização deste pedido não autoriza a realização da 
inscrição gratuita. Portanto, retornarei à buscar informações sobre a concessão desta 
isenção junto à Comissão do Concurso do dia 09/11/2012 até o final do prazo para a 
realização das inscrições, conforme previsto no Edital nº 001/2012. 
 

_____________________________________________________________ 
(assinatura do requerente) 

 
 
 
______________________________________________________________ 
(Assinatura Presidente da comissão)    
 
data: ______/_____/________   (    ) deferido  (    ) indeferido 

 



 
 

  

Anexo V 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

À  
Comissão do Concurso Público Edital nº 001/2012. 
CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE – MT  

 

NOME:_____________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:__________Cargo:__________________________________ 

Marque abaixo o tipo de recurso: 

1. (    ) Erro de grafia do nome do candidato.  

2. (    ) Gabarito Prévio: questão(ões) nº _____. 

3. (    ) Erro/omissão em questão da prova de múltipla escolha.  

4. (    ) Resultado da prova de múltipla escolha.  

5. (    ) Erro/omissão na classificação do candidato. 

6. (    ) Outros.  

Letras de Formas, Digitar/datilografar a justificativa do recurso, de forma objetiva, com embasamento teórico.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____/_____/________         ___________________________________________________ 
data     assinatura do candidato 

 



 
 

 

 
Câmara Municipal de Terra Nova do Norte 

Estado de Mato Grosso 
 

 
ANEXO VI   

 
CONCURSO PÚBLICO – PREVISÃO E CRONOGRAMA DE TRABALHOS 

 
OCORRÊNCIAS PREVISTAS 

 

 
DATAS PROVÁVEIS 

Período de ampla divulgação: Jornal Oficial dos Municípios 
AMM e; sitio eletrônico www.sosconsultoria.com.br 

A partir de 24/10/2012 
 

Período para requerimento de Inscrições gratuitas presenciais entre 05 e 06/11/2012 
 

Publicação do Edital autorizando as inscrições gratuitas 09/11/2012 
 

 
Período de realização das Inscrições pela Internet 
 

09/11/2012 
A 

25/11/2012 

Vencimento dos boletos impreterivelmente (sem prorrogação) 26/11/2012 
 

Homologação das Inscrições e confirmação das provas 30/11/2012 
 

Realização da Prova Objetiva (08:00 hs às 12:00 hs) Data Provável 09/12/2012 
 

Gabarito Prévio: Mural da Câmara de Vereadores  Data Provável 09/12/2012 
 

Publicação do Gabarito Prévio no site: 
www.sosconsultoria.com.br  

Data Provável 10/12/2012 

Prazo para interpelação de recurso presencial contra o 
Gabarito Prévio 

48 horas após: 11/12/2012 até 13:00 hs. 
 

Publicação do Resultado Prévio 12/12/2012 
  

Prazo para interpelação de recursos contra o Resultado Prévio 48 horas após: 14/12/2012 até 13:00 hs. 
 

Previsão para a publicação do gabarito oficial definitivo 18/12/2012 
 

Divulgação Oficial do Resultado Final e Classificação Geral 
Local: Mural da Câmara e no site: www.sosconsultoria.com.br  

Previsão: de 19/12/2012 
 

 

 

 


