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CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2012 

ANEXO I  
 

Cargo AUXILIAR LEGISLATIVO 
Vagas 01 
Reserva Técnica 03 
PNE - 
Habilitação Mínima Ensino médio completo 
Carga Horária Semanal 40 horas 
Vencimento R$ 3.155,92 
Provas/Questões/Pontuação Português 20 Questões 100,00 pontos 

Matemática 
Específica 

10 Questões 
10 Questões 

100,00 pontos 
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O Auxiliar Legislativo tem como atribuições: I – assistir ao Presidente da Casa e membros da Mesa 
Diretora nas ações junto ao Município; II – programar, organizar e coordenar as atividades de articulação e 
apoio parlamentar; III – providenciar o atendimento às consultas e aos requerimentos formulados pela 
Prefeitura Municipal de São Luís de Monte Belos, levando-os ao conhecimento da Presidência, e Mesa 
Diretora, quando for o caso; IV – manter registro e controle referente às atividades da área; V – informar os 
interessados, quando autorizado, das decisões dos assuntos encaminhados ao Gabinete da Presidência, 
através de processos de vereadores, e outras autoridades políticas; VI – informar ao Presidente da Casa e 
membros da Mesa Diretora todos os fatos de interesse da Câmara Municipal, veiculados por quaisquer 
meios de comunicação, ou que venham a ter conhecimento por outras formas; VII – despachar diretamente 
com o Presidente da Câmara, quando ausentes o Assessor de Representação da Presidência e o Chefe de 
Gabinete; VIII – submeter à consideração do Presidente da Câmara ou dos membros da Mesa Diretora os 
assuntos que excedam à sua competência; IX – controlar o cumprimento dos prazos constitucionais, legais e 
regimentais relativos aos atos da Câmara Municipal de São Luís de Montes Belos; X – coordenar as 
medidas relativas ao cumprimento dos prazos de pronunciamento, pareceres e informações do Poder 
Legislativo às solicitações do Poder Executivo, e do encaminhamento de projetos de lei ao Legislativo; XI – 
coordenar e supervisionar a elaboração da mensagem anual do Presidente da Câmara Municipal; XII – 
preparar a ordem do dia; XIII – proceder com o registro do andamento das proposições; XIV – exercer outras 
atividades correlatas. 

 
 
 

Cargo GESTOR ADMINISTRATIVO 
Vagas 01 
Reserva Técnica 03 
PNE - 
Habilitação Mínima Ensino Superior Completo, com habilitação legal específica na 

área de Administração 
Carga Horária Semanal 40 horas 
Vencimento R$ 2.337,72 
Provas/Questões/Pontuação Português 20 Questões 100,00 pontos 

Específica 20 Questões 100,00 pontos 
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O Gestor Administrativo tem como atribuições: I – quanto às atividades de administração de pessoal: a) 
aplicar e fazer aplicar a legislação referente aos servidores da Câmara; b) estudar e discutir, com os órgãos 
interessados, a proposta orçamentária da Câmara na parte referente a pessoal; c) supervisionar as 
atividades de recrutamento e seleção de pessoal, de acordo com as deliberações da Mesa Diretora; d) 
encaminhar para publicação o resultado dos concursos públicos; e) fazer preparar e revisar os atos de 
nomeação dos novos servidores, bem como promover a lavratura dos atos referentes a pessoal e, ainda, os 
termos de posse dos servidores da Câmara; f) providenciar a identificação e matrícula dos servidores da 
Câmara, bem como a expedição dos respectivos cartões funcionais; g) programar a revisão periódica do 
Plano de Classificação de Cargos, organizando a lotação nominal e numérica dos servidores da Câmara; h) 
coordenas as atividades relativas à execução de programas de capacitação de servidores, levantando, 
anualmente, as necessidades de treinamento nas repartições da Câmara; i) supervisionar a seleção de 
candidatos a cursos de treinamento, providenciando a expedição de certificados de conclusão e o registro, 
na ficha funcional dos servidores, dos resultados dos cursos; j) promover a apuração do tempo de serviço do 
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pessoal para todo e qualquer efeito; l) providenciar, junto aos órgãos competentes, a inspeção médica dos 
servidores, para admissão, licença, aposentadoria e outros fins legais; m) promover o controle de freqüência 
do pessoal, para efeito de pagamento e tempo de serviço; n) promover a verificação dos dados relativos ao 
controle do salário-família, do adicional por tempo de serviço e outras vantagens dos servidores, previstas na 
legislação vigente; o) promover os assentamentos da vida funcional e de outros dados do pessoal da 
Câmara, supervisionando a organização e atualização dos registros, controles e ocorrências de servidores e 
parlamentares, bem como a preparação das respectivas folhas de pagamento; p) comunicar ao Secretário 
Geral irregularidades que se relacionem com a administração de pessoal da Câmara; q) acompanhar a 
execução das atividades de bem estar social para os servidores da Câmara; r) comunicar ao Secretário 
Geral, com a devida antecedência, as mudanças de direção e chefia, para conferência da carga de material; 
s) comunicar, com a devida antecedência, à Diretoria de Orçamento, Finanças e Controle Interno, a 
exoneração ou demissão de qualquer servidor da Câmara responsável por dinheiro e valores públicos; t) 
promover a preparação e o recebimento das declarações de bens dos servidores a elas sujeitos e proceder 
ao respectivo registro; u) fornecer, anualmente, aos servidores e aos Vereadores, informações necessárias à 
declaração de rendimentos de cada um deles; v) exercer outras atividades correlatas.  
 II – quanto às atividades de administração de material: a) coordenar, orientar e controlar as atividades de 
aquisição, guarda e distribuição de material permanente e de consumo da Câmara; b) orientar a 
padronização e a especificação de materiais, visando uniformizar a linguagem em todas as unidades de 
serviço; c) elaborar programação de compras para toda a Câmara; d) organizar e manter atualizado o 
cadastro de fornecedores e orientar a organização do catálogo de materiais da Câmara; e) homologar 
produtos e materiais, realizar a sua inclusão no catálogo de materiais e a inscrição dos fornecedores no 
cadastro respectivo; f) declarar a inidoneidade dos fornecedores cujo procedimento justifique essa medida; 
g) providenciar a organização e a manutenção atualizada do cadastro de preços dos materiais de uso mais 
freqüente na Câmara; h) promover a elaboração dos editais de concorrência pública e tomada de preços, 
bem como providenciar a expedição de cartas-convite relativas à aquisição de material pela modalidade de 
convite; i) solicitar, através do Secretário Geral, dispensa de licitação, quando for o caso; j) controlar os 
prazos de entrega de material, fazendo observar o seu cumprimento; l) promover a manutenção do estoque 
e guarda de material em perfeita ordem de armazenamento e conservação; m) promover e acompanhar as 
atividades de registros dos materiais de consumo da Câmara; n) manter atualizada a escrituração referente 
ao movimento de entrada e saída de materiais  do estoque existente; o) receber as notas de entrega e as 
faturas dos fornecedores com as declarações de recebimento e aceitação do material; p) promover o 
fornecimento dos materiais requisitados para os diversos serviços da Câmara, bem como supervisionar o 
seu consumo, para efeito de previsão e controle de gastos; q) coordenar-se com o Diretor de Orçamento, 
Finanças e Controle Interno com vistas a manter atualizado o saldo das dotações destinadas à aquisição de 
material; r) orientar os órgãos da Câmara quanto à necessidade de formular requisições de material, de 
acordo com o estoque mínimo existente; s) providenciar a revisão das requisições, solicitando aos órgãos 
requisitantes os dados e esclarecimentos necessários; t) exercer outras atividades correlatas.  
III – quanto às atividades de administração patrimonial: a) programar, dirigir e supervisionar as atividades de 
registro, tombamento e controle do uso dos bens patrimoniais da Câmara; b) providenciar a organização e a 
manutenção, em forma atualizada, dos registros e controles do patrimônio da Câmara; c) orientar e 
acompanhar as atividades de classificação, numeração e codificação do material permanente; d) orientar e 
acompanhar a implantação do sistema de carga do material distribuído pelos diversos órgãos da Câmara; e) 
determinar e coordenar, anualmente, a realização do inventário dos bens patrimoniais da Câmara; f) 
promover e acompanhar a execução das atividades de alienação dos bens patrimoniais inservíveis da 
Câmara; g) comunicar, por escrito, ao Secretário Geral desvios e faltas de material, eventualmente 
verificados; h) elaborar programa de conservação e manutenção preventiva dos bens móveis da Câmara, 
coordenando-se, para isso, com as chefias das unidades usuárias; i) exercer outras atividades correlatas. 
IV – quanto às atividades de serviços gerais: a) controlar a utilização dos veículos da Câmara; b) promover 
os serviços de vigilância das dependências e das instalações elétricas e hidráulicas da Câmara; c) manter 
controle das chaves das dependências da Câmara; d) promover a conservação e a limpeza, interna e 
externa, do prédio, móveis e instalações; e) promover os serviços de conservação e manutenção das 
instalações elétricas e hidráulicas da Câmara; f) promover a recuperação de esquadrias, móveis e outros 
utensílios; g) programar e supervisionar os serviços de copa da Câmara; h) mandar hastear e baixar as 
bandeiras nacional, estadual e municipal em locais e épocas determinadas; i) aprovar as escalas de pessoal 
para as atividades de vigilância e limpeza do prédio da Câmara; j) supervisionar as condições de segurança 
contra incêndios, sinistros e umidade nas dependências da Câmara, solicitando as providências que se 
fizerem necessárias; l) promover a abertura e o fechamento da Câmara nos dias e horários regulamentares; 
m) manter em bom estado de funcionamento o sistema de som em Plenário e nas Comissões; n) determinar 
a revisão periódica dos equipamentos de áudio e vídeo, fiscalizando seu uso e sua manutenção; o) exercer 
outras atividades correlatas. 
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Cargo CONTROLE INTERNO 
Vagas 01 
Reserva Técnica 03 
PNE - 
Habilitação Mínima Superior Completo com habilitação em administração, 

contabilidade ou direito  
Carga Horária Semanal 40 horas 
Vencimento R$ 2.003,76 
Provas/Questões/Pontuação Português 20 Questões 100,00 pontos 

Específica 20 Questões 100,00 pontos 
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 O Controle Interno tem como atribuições: I – quanto às atividades de programação e orçamento:  a) 
orientar as diversas unidades e coordená-las na elaboração do orçamento da Câmara; b) manter sistema de 
acompanhamento e controle orçamentário, verificando sua correta execução, bem como a exatidão e 
regularidade das contas da Câmara; c) participar da análise dos balanços e de outros documentos 
informativos de natureza contábil-financeira; d) prepara relatórios que demonstrem o comportamento geral 
da execução orçamentária em função da disponibilidade financeira; e) verificar a validade dos documentos 
integrantes das prestações de contas da Câmara; f) elaborar cronograma de dispêndio da Câmara, 
especialmente quanto à aquisição de material permanente e de consumo; g) participar da análise dos 
boletins mensais de estoque, dos inventários anuais de material e do acervo patrimonial, objetivando a 
comprovação de sua exatidão; h) acompanhar a execução orçamentária da Câmara, em todas as suas 
fases, conferindo os elementos constantes dos processos respectivos; i) propor a abertura de créditos 
adicionais, sempre que julgar conveniente essa medida; j) exercer outras atividades correlatas;  
II – quanto às atividades de contabilidade: a) remeter à Prefeitura, em época própria, para fins 
orçamentários, a proposta parcial de despesas da Câmara para o exercício seguinte; b) fazer registrar 
sintética e analiticamente, em todas as suas fases, as operações da Câmara resultantes e independentes da 
execução orçamentária; c) organizar, mensalmente, o balancete financeiro; d) preparar, na época própria, o 
balanço geral da Câmara, com os respectivos quadros demonstrativos; e) assinar os balanços, balancetes e 
outros documentos de apuração contábil-financeira e orçamentária; f) providenciar o empenho prévio das 
despesas da Câmara; g) fornecer elementos, quando solicitado, para a abertura de créditos adicionais; h) 
promover o exame e conferência dos processos de pagamento, tomando as providências cabíveis se 
verificadas irregularidades; i) encaminhar à Contabilidade da Prefeitura, na época própria, os balancetes 
mensais, financeiro e orçamentário, para fins de consolidação das contas públicas municipais; j) manter o 
controle dos depósitos e retiradas bancárias; l) promover o registro contábil dos bens patrimoniais da 
Câmara; m) exercer outras atividades correlatas. 
 

 
 
 

Cargo MOTORISTA 
Vagas 01 
Reserva Técnica 03 
PNE - 
Habilitação Mínima Nivel Fundamental incompleto e CNH categoria “A e B”  
Carga Horária Semanal 40 horas 
Vencimento R$ 1.532,87 
Provas/Questões/Pontuação Português 20 Questões 100,00 pontos 

Matemática 20 Questões 100,00 pontos 

D
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O Motorista tem como atribuições: I – dirigir o automóvel da Câmara Municipal, verificando diariamente as 
condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização; II – transportar pessoas, quando autorizado, 
zelando pela segurança dos passageiros, verificando o fechamento das portas e o uso de cintos de 
segurança; III – observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo, bem como fazer 
pequenos reparos de urgência; IV – manter o veículo limpo, interna e externamente, e em condições de uso, 
levando-o à manutenção, sempre que necessário; V – anotar a quilometragem rodada, viagens realizadas, 
objetos e pessoas transportadas, itinerários e outras ocorrências; VI – recolher o veículo após o serviço, 
deixando-o corretamente estacionado e fechado; VII – executar outras atividades afins; 
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Cargo RECEPCIONISTA 
Vagas 01 
Reserva Técnica 03 
PNE - 
Habilitação Mínima Nivel Fundamental completo  
Carga Horária Semanal 40 horas 
Vencimento R$ 890,56 
Provas/Questões/Pontuação Português 20 Questões 100,00 pontos 

Matemática 20 Questões 100,00 pontos 

D
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 A Recepcionista tem como atribuições: I – atender chamadas telefônicas, conectando as ligações com os 
ramais solicitados; II – efetuar ligações internas, locais e interurbanas, observadas as normas estabelecidas; 
III – anotar, segundo orientação recebida, dados sobre ligações interurbanas completadas, registrando nome 
do solicitante e do destinatário, duração da chamada e tarifa correspondente; IV – comunicar imediatamente 
à Companhia Telefônica quaisquer defeitos verificados no equipamento; V – manter fichário atualizado com 
os números de telefones mais solicitados pelos usuários; VI – atender com urbanidade a todas as chamadas 
telefônicas para a Câmara; VII – anotar e transmitir recados, na impossibilidade de transferir a ligação para o 
ramal solicitado; VIII – manter limpo e arrumado o local de trabalho; IX – conservar os equipamentos que 
utiliza; X – executar outras atividades afins. 

 
 

Cargo VIGIA 
Vagas 02 
Reserva Técnica 06 
PNE - 
Habilitação Mínima Nivel Fundamental incompleto  
Carga Horária Semanal 40 horas 
Vencimento R$ 622,00 
Provas/Questões/Pontuação Português 20 Questões 100,00 pontos 

Matemática 20 Questões 100,00 pontos 
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O Vigia tem como atribuições: I – Exercer  sob supervisão, atividades de guarda, zeladoria e vigilância 
noturna, nas dependências da Câmara Municipal; II – Executar rondas constantes de inspeção, observando 
possíveis irregularidades e comunicando à chefia imediata; III –  Proceder a inspeção em todo o prédio, a fim 
de evitar roubo e incêndio; IV –  Impedir a entrada, após o expediente, de estranhos no prédio ou de 
servidores que não estejam autorizados; V – Executar atividades correlatas, compatíveis com a função. 
 

 
Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Vagas 02 
Reserva Técnica 06 
PNE - 
Habilitação Mínima Nivel Fundamental incompleto  
Carga Horária Semanal 40 horas 
Vencimento R$ 622,00 
Provas/Questões/Pontuação Português 20 Questões 100,00 pontos 

Matemática 20 Questões 100,00 pontos 

D
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 O Auxiliar de Serviços Gerais tem como atribuições: I – manter limpos os móveis e arrumados os locais 

de trabalho; II – manter arrumado o material sob sua guarda; III – solicitar requisição de material de limpeza, 
de açúcar e café, e outros materiais, quando necessário; IV – fazer e servir café, sucos e água; V – lavar 
copos, xícaras, cafeteiras, coadores e demais utensílios pertinentes; VI – executar outras atividades afins. 
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Cargo TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
Vagas 01 
Reserva Técnica 03 
PNE - 
Habilitação Mínima Curso Técnico na área especifica de atuação (Nível Médio) 
Carga Horária Semanal 40 horas 
Vencimento R$ 779,24 
Provas/Questões/Pontuação Português 20 Questões 100,00 pontos 

Matemática 
Específica 

10 Questões 
10 Questões 

100,00 pontos 

D
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O Técnico em Informática tem como atribuições: I – Elaborar programas de computador, conforme definição 
do analista de informática; II – Instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usuários nas 
especificações e comandos necessários para sua utilização; III – Organizar e controlar os materiais 
necessários para a execução das tarefas de operação, ordem de serviço, resultados dos processamentos, 
suprimentos, bibliografias etc; IV – Operar equipamentos de processamento automatizados de dados, 
mantendo ativa toda a malha de dispositivos conectados; V – Interpretar as mensagens exibidas no monitor, 
adotando as medidas necessárias; VI – Notificar e informar aos usuários do sistema ou ao analista de 
informática, sobre qualquer falha ocorrida; VII – Executar e controlar os serviços de processamento de dados 
nos equipamentos que opera; VIII – Executar o suporte técnico necessário para garantir o bom 
funcionamento dos equipamentos, com substituição, configuração e instalação de módulos, partes e 
componentes; IX – Administrar cópias de segurança, impressão e segurança dos equipamentos em sua área 
de atuação; X – Executar o controle dos fluxos de atividades, preparação e acompanhamento da fase de 
processamento dos serviços e/ou monitoramento do funcionamento de redes de computadores; XI – 
Participar de programa de treinamento, quando convocado; XII – Controlar e zelar pela correta utilização dos 
equipamentos; XIII – Ministrar treinamento em área de seu conhecimento; XIV – Auxiliar na execução de 
planos de manutenção, dos equipamentos, dos programas, das redes de computadores e dos sistemas 
operacionais; XV – Elaborar, atualizar e manter a documentação técnica necessária para a operação e 
manutenção das redes de computadores; XVI – Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para 
o exercício da função. 

 
SÃO LUIS DE MONTES BELOS, 27 de fevereiro de 2012. 

 
BRUNO BORGES DIAS 

Presidente 
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CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2012 
ANEXO II – Conteúdo Programático 

Português 
Nível Superior: Interpretação de textos; níveis de linguagem; tipos de discurso; ortografia; formação de 
palavras; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; colocação pronominal; crase; 
pontuação; análise sintática; figuras de linguagem; funções da linguagem. 

Nível Médio: Interpretação de textos; ortografia, acentuação gráfica; pontuação; crase; classe de 
palavras; concordância nominal e verbal; regência verbal; colocação pronominal; estrutura das palavras; 
figuras de linguagem; níveis da linguagem.  

Nível Fundamental completo: Interpretação de texto. Conhecimento de língua: ortografia/acentuação 
gráfica; classes de palavras: Substantivo: classificação, flexão e grau; adjetivo: classificação, flexão e 
grau; advérbio: classificação, locução adverbial e grau; pronome: classificação, emprego e colocação dos 
pronomes oblíquos átomos; verbo: classificação, conjugação, emprego de tempos e modos; preposição e 
conjunção: classificação e emprego; estrutura das palavras e seus processos de formação; estrutura da 
oração e do período; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal, crase. Pontuação; figuras 
de linguagem; variação lingüística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Nível Fundamental incompleto: Interpretação de texto. Conhecimento da língua: ortografia; acentuação, 
emprego do pronome; fonemas e sílabas, coletivos e substantivos. 
 

Matemática 
Nível Médio: Expressão numérica e algébrica; Conjuntos; MMC e MDC;  Razão; Proporção; Regra de 
três; Porcentagem; Juros Simples e Juros Compostos; Equação do 1º e 2º grau; Função polinomial do 1º 
e 2º grau; Progressões; Geometria plana; Análise Combinatória: (Permutação, Arranjos, Combinação); 
Probabilidade; Estatística básica; Medidas de Comprimento e Superfície; Medidas de volume e 
Capacidade; Medida de Massa e Noções de lógica. 

Nível Fundamental completo: Sistema de numeração; Operações com números naturais, decimais e 
fracionários; Conjuntos Numéricos; MMC e MDC; Expressão numérica e algébrica; Potenciação; Razão; 
Proporção; Regra de três; Porcentagem; Juros simples; Equações do 1º Grau; Noções de Geometria 
plana; Estatística básica; Medidas de Comprimento e Superfície; Medidas de volume e Capacidade; 
Medida de Massa e Noções de lógica.  

Nível Fundamental incompleto: Noções básicas de matemática, principalmente relacionadas com 
adição, subtração, multiplicação e divisão; Sistema de numeração; Figuras planas e formas; números 
naturais; Múltiplos e Divisores; Frações; operações com frações; representação decimal; operações com 
decimal; números inteiros, MMC e MDC, porcentagem e  Noções de lógica. 

Específicas 
Auxiliar Legislativo – Criatividade: - Qualidades e Responsabilidades;  - Como exercer o papel de 
Auxiliar Legislativo; - Características profissionais; - As tarefas típicas; Administração Pública: Conceito, 
natureza e fins. Princípios básicos: legalidade, moralidade, finalidade e publicidade. Poderes 
administrativos: vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. Atos 
administrativos. O protocolo: recepção, classificação, registro e distribuição; documentação: conceito e 
importância, processos, tramitação. Constituição Federal de 1988 e suas emendas; Lei Orgânica 
Municipal e suas emendas; Princípios básicos de gestão pública; Noções sobre Registros, prazos, 
encaminhamento de documentos e de projetos de leis; Noções de direito Administrativo; Lei 
Complementar 101/00; Lei 8.666/93 e suas alterações. 
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Controle Interno – Contabilidade Pública - Controles da Administração Pública: instrumentos, processo 
legislativo, planejamento financeiro, incentivos fiscais, Conceito, campo de atuação e regimes contábeis. 
Orçamento Público: conceito, elaboração, ciclo orçamentário, exercício financeiro, princípios 
orçamentários. Sistemas Contábeis: Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e de Compensação. Receitas 
e despesas públicas: orçamentárias e extra orçamentárias. Créditos adicionais: conceito, classificação, 
indicação e especificação de recursos. Sistemas de contas: conceito, nomenclatura e função das contas. 
Demonstrativos da gestão: balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração 
das variações patrimoniais. Normas de escrituração contábeis. Lei 4320/64 - Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei 101/00) - Lei 8666/93 (Lei de Licitações) e suas alterações; Princípios Constitucionais 
Orçamentários; Plano Plurianual; Lei de Diretrizes Orçamentárias; Lei Orçamentária Anual todas as leis 
com as devidas alterações. Lei orgânica municipal. Noções Gerais de Direito Público: Administração 
Pública: atividade administrativa, princípios básicos , poderes e deveres do administrador público, poderes 
vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, de polícia, uso e abuso de poder. Estrutura da 
Administração Pública: centralização e descentralização , administração direta e administração indireta, 
órgãos e entidades, autarquias , fundações públicas, sociedades de economia mista , empresas públicas. 
Atos Administrativos. Cargos públicos: criação, extinção, classificação, provimento e aposentadorias. 
Servidores públicos: regime jurídico , titulares de cargos e ocupantes de empregos públicos, direitos e 
vantagens, deveres -responsabilidades. Sindicância e processo administrativo disciplinar. Licitação. 
Contratos administrativos. Serviços públicos. Concessões e permissões de serviços públicos. 
Desapropriação. Bens públicos. Utilização dos bens públicos: restrições , limitações administrativas, uso 
do solo. Terras devolutas. Direito Tributário/Financeiro - Sistema Tributário Nacional. Limitações ao poder 
de tributar. Lei Complementar Tributária. Competência Tributária da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. Tributo: conceito, classificação, espécies. Impostos. Taxas. Contribuições de melhoria. 
Contribuições sociais e econômicas. Legislação pertinente e sugestão bibliográfica Quaisquer obras 
atualizadas sobre os conteúdos específicos. 
 
Gestor Administrativo – Noções básicas nos serviços gerais de Secretaria: preparar, preencher e tratar 
documentos; preparar relatórios, formulários e planilhas; executar rotinas de apoio na área de recursos 
humanos. Arquivologia; Técnicas de arquivo. Noções básicas de administração geral, contabilidade: 
Noções Gerais: Conceito, objeto, campo de aplicação e abrangência, regimes contábeis, sistema 
orçamentário, sistema financeiro, sistema patrimonial e sistema de compensação,receitas e despesas 
publicas, finanças. Noções básicas de Administração. As Organizações, o Processo de Organizar, 
Relações Formais na Organização, Organogramas, Estrutura Organizacional. Planejamento: Conceitos, 
Tipos e Componentes do Planejamento. Controle: Conceitos Básicos, Administração por Objetivos, 
Cronogramas e Orçamentos. Coordenação: Conceito, Mecanismos de Coordenação. Organização & 
Métodos. Manual de Redação da Presidência da Republica: Redação Oficial; A Impessoalidade; Concisão 
e Clareza; Pronomes de Tratamento: concordância emprego; Memorando: Forma e Estrutura; Correio 
Eletrônico; Ofício. Constituição Federal de 1988 e suas emendas; Lei Orgânica Municipal e suas 
emendas; Lei 4320/64 - Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/00) Princípios Constitucionais 
Orçamentários; Plano Plurianual; Lei de Diretrizes Orçamentárias; Lei Orçamentária Anual todas as leis 
com as devidas alterações. 
 
Técnico em Informática – Ambiente operacional Windows (95/98/ME/2000/XP). Fundamentos do 
Windows, operações com janelas, menus, barra de tarefas, área de trabalho, trabalho com pastas e 
arquivos, localização de arquivos e pastas, movimentação e cópia de arquivos e pastas e criação e 
exclusão de arquivos e pastas, compartilhamentos e áreas de transferência; Configurações básicas do 
Windows: Resolução da tela, cores, fontes, impressoras, aparência, segundo plano e protetor de tela; 
Windows Explorer. Ambiente Intranet e Internet. Conceito básico de internet e intranet e utilização de 
tecnologias, ferramentas e aplicativos associados à internet. Principais navegadores. Ferramentas de 
Busca e Pesquisa. Processador de Textos. MS Office 2003/2007/XP – Word. Conceitos básicos. Criação 
de documentos. Abrir e Salvar documentos. Digitação. Edição de textos. Estilos. Formatação. Tabelas e 
tabulações. Cabeçalho e rodapés. Configuração de página. Corretor ortográfico. Impressão. Ícones. 
Atalhos de teclado. Uso dos recursos. Planilha Eletrônica. MS Office 2003/2007/XP – Excel. Conceitos 
básicos. Criação de documentos. Abrir e Salvar documentos. Estilos. Formatação. Fórmulas e funções. 
Gráficos. Corretor ortográfico. Impressão. Ícones. Atalhos de teclado. Uso dos recursos. Correio 
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Eletrônico. Conceitos básicos. Formatos de mensagens. Transmissão e recepção de mensagens. 
Catálogo de endereços. Arquivos Anexados. Uso dos recursos. Ícones. Atalhos de teclado. Segurança da 
Informação. Cuidados relativos à segurança e sistemas antivírus. 
 

 
SÃO LUIS DE MONTES BELOS, 27 de fevereiro de 2012. 

 
BRUNO BORGES DIAS 

Presidente 
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CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2012 

Anexo III – Manual de Instruções 
 

1 - O candidato inscrito ao concurso, submeter-se-á a todas as provas estipuladas no 
anexo I, do edital, nada podendo reclamar ou se opor contra dispositivos e normas nele 
expressas. Fará provas escritas e objetivas, as quais versarão sobre o conteúdo específico 
do programa e da descrição sumária do cargo, constantes dos anexos I e II, para o 
respectivo cargo de sua inscrição, nas áreas e programas ali estipulado, conforme o caso, 
além de prova prática para alguns cargos, de acordo com as exigências contidas nos 
anexos I e II; 
1.1 - Os candidatos serão avaliados no conteúdo geral das provas, raciocínio lógico e 
aptidão para o cargo. 
 
2 – A data, horário e local das provas serão Informados através de publicação no placar 
deste órgão e no site www.ebraconconcursos.com.br , até o 10º (décimo) dia útil após o 
encerramento das inscrições, sendo que as mesmas serão realizadas em qualquer dia, 
inclusive em finais de semana (sábado e/ou domingo), não havendo exceção para 
nenhum candidato, por qualquer motivo alegado e terão duração de 03 (três) horas, 
constando de provas escritas e objetivas, todas eliminatórias e classificatórias, aplicadas no 
mesmo dia ou em dias alternados, a critério da coordenação do concurso, versando sobre 
as disciplinas especificadas no ANEXO II do edital; 
2.1 - É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanharem a publicação de todos os 
atos, editais e comunicados referentes a este Concurso público, os quais serão divulgados 
no placar deste órgão e na Internet, através do endereço eletrônico 
www.ebraconconcursos.com.br . 
2.2 - Cada prova terá a pontuação máxima de 100 (cem) pontos e para que o candidato 
seja considerado aprovado o mesmo terá que obter uma média geral, mínima, de 60,00 
(sessenta) pontos, sendo que quando for aplicada apenas uma prova, será exigida uma 
pontuação mínima de 60,00 (sessenta) pontos para aprovação do mesmo; 
2.3 -  Para todos os cargos cada questão deverá conter 04 (quatro) alternativas, ou seja, 
letras “a, b, c e d”. 
2.4 - A média será apurada pela soma das notas de cada prova divididas pelo número de 
provas aplicadas, inclusive prática, se for o caso. 
2.5 - O candidato faltoso a qualquer uma das provas, bem como o que chegar após o 
horário determinado, será eliminado, pois os portões serão fechados no horário previsto, 
não havendo exceção de espécie alguma, não sendo aceita nenhuma justificativa; 
2.6 - Os candidatos aprovados e convocados serão lotados nos órgãos da Câmara 
Municipal, conforme o caso, atinentes às respectivas funções, de acordo com as 
necessidades e conveniência da administração, em qualquer parte do território do 
município, estando sujeitos inclusive à transferência de locais de trabalho no curso de sua 
vida funcional. 
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2.7 - Os candidatos deverão comparecer ao local de realização das provas, com 
antecedência mínima de 00:30 (trinta minutos) antes do horário fixado para o início das 
mesmas e fechamento dos portões. 
2.8 – O candidato inscrito no concurso deverá comparecer no horário, dia e local 
determinado para aplicação das provas, sob pena de não participar das mesmas, munidos 
do seguinte: 
2.8.1 - caneta esferográfica azul ou preta; 
2.8.2 - documento oficial original de identificação; 
2.8.3 -comprovante de inscrição, não servindo apenas o comprovante de pagamento da 
taxa de inscrição. 
2.9 - Os cartões-respostas deverão ser preenchidos com caneta esferográfica preta ou 
azul. Caso ocorra o preenchimento com outra tinta ou a lápis será considerada em branco, 
obtendo o candidato nota zero na prova; 
2.9.1 - Em hipótese alguma, haverá substituição do cartão-resposta por erro do candidato, 
sendo de inteira responsabilidade deste os prejuízos advindos do preenchimento indevido 
do Cartão, pois cada cartão já vem com o número de inscrição de cada candidato; 
2.9.2 - Deverá ser preenchido todo o quadrinho correspondente à questão escolhida pelo 
candidato, não valendo apenas um “x”. 
2.10 - O candidato, ao termino da prova, entregará o cartão-resposta (gabarito) ao fiscal de 
sala. O caderno de provas poderá ser levado pelo candidato;  
2.11 – O candidato somente poderá deixar a sala de provas 01:00 (uma hora) após o início 
das mesmas. 
2.12 - É obrigatória a aposição da assinatura do candidato na lista de presença, sob pena 
de ser considerado faltoso; 
2.13 - O candidato deverá se identificar no cartão-resposta pelo seu número de inscrição, 
não valendo identificação nominal; 
2.14 - Os 03 (três) últimos candidatos, de cada sala, terão que sair juntos, não sendo 
permitida a permanência de apenas 02 (dois) concorrentes na sala de provas; 
 
3 - O edital completo e suas alterações, caso houver, bem como o regulamento de 
concursos do município, estarão sempre à disposição dos candidatos ou qualquer 
interessado, mediante publicação no placar deste órgão e no site 
www.ebraconconcursos.com.br. 
  
4 - O gabarito das provas será publicado no site www.ebraconconcursos.com.br., até o 5º 
(quinto) dia útil após a aplicação das provas; 
 
5 - O resultado do concurso ou de cada fase será publicado no “placar” deste órgão e no 
site www.ebraconconcursos.com.br, após a conclusão do relatório, devendo o resultado 
final sair, no máximo, em 45 (quarenta e cinco) dias úteis, contados da data de realização 
da última prova; 

SÃO LUIS DE MONTES BELOS, 27 de fevereiro de 2012. 
 

BRUNO BORGES DIAS 
Presidente 


