
ANEXO I 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Fazer a higienização diária das dependências do CORE-MA(estrutura física,equipamentos banheiros, móveis, e utensílios, jardins 

e outros); Checar diariamente as condições de segurança dos equipamentos de forma a garantir a segurança física e patrimonial  

do CORE-MA; Comunicar ao superior sobre defeitos nos equipamentos; Manter a cantina em pleno funcionamento, checando e 

solicitando  à chefia imediata os materiais e equipamentos necessários para preparo do cafezinho, suprimento de água e similares, 

necessários ao bom  desempenho do CORE-MA; Verificar sobre a quantidade e validade dos materiais de limpeza; Solicitar ao 

superior a reposição de produtos de limpeza; Executar atividades  externas relacionadas ao órgão, como: correios, bancos, 

reprografia de documentos, jornais, fornecedores do CORE-MA; Executar outras atividades semelhantes em complexidade e 

natureza às anteriormente descritas, por necessidade do trabalho e/ou por solicitação superior.  

 

NÍVEL MÉDIO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Executar serviços de apoio nas Unidades Administrativas do CORE-MA; Executar serviços gerais de escritório; Digitar relatórios, 

formulários e planilhas, coletando dados e efetuando cálculos; Tratar documentos, registrando sua entrada e saída  , conferindo 

notas fiscais e faturas de pagamentos, conferindo dados e datas , verificando-os conforme normas e distribuindo e arquivando-os 

conforme orientação; Organizar  e controlar arquivos; Realizar levantamento de material , examinando registros efetuados, para 

proceder, caso necessário, a sua reposição; Auxiliar na execução de trabalhos relativos à administração de material e patrimônio, 

realizando levantamento e fixando plaquetas, para propiciar o efetivo controle dos bens existentes; Auxiliar no controle, 

acompanhamento e emissão de boletos e cadastros de pagamento de Pessoa Física e Jurídica; Auxiliar na organização e controle 

de toda a documentação contábil de sua responsabilidade, relacionando-a mensalmente e entregar em tempo hábil para a  

elaboração de balancetes e balanços contábeis do CORE-MA; Auxiliar nos procedimentos de montagem de processos para 

confecção das Carteiras de Identidade Profissional, checando em 100% a documentação exigida e aplicando as normas da 

legislação em vigor  e checar se foram emitidas corretamente para entregá-las ao requisitante; Auxiliar nos processos de emissão 

e cancelamento de registro do Representante Comercial; Colaborar na execução de atividades diversas, no âmbito interno e 

externo, tais como envio de jornais  , impressos em geral, serviços bancários , apoio em eventos , dentre outros, sempre que se 

fizer necessário e quando for solicitado pelo CORE-MA. Executar outras atividades correlatas. 

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Realizar atividades administrativas da Secretaria Geral, Setor de Fiscalização e demais setores; Dar suporte a área de RH na 

realização de treinamento/capacitação de funcionários;  Orientar os funcionários sobre direitos e deveres; controlar frequência e 

deslocamento dos empregados; controlar a recepção e distribuição de benefícios; atualizar dados dos empregado; Participar da 

elaboração de projetos referentes à melhoria dos serviços do CORE-MA; Elaborar e  enviar documentos utilizando a redação 

oficial; Secretariar reuniões; Colaborar com o trabalho das Assessorias; Manter contato com os Conselheiros sempre que se fizer 

necessário; Planejar, organizar e enviar toda documentação necessária ao CONFERE, cumprindo prazos definidos, Manter um 

bom nível de comunicação e interação do Sistema CORE-MA/CONFERE; Proceder, acompanhar e controlar na emissão de 

boletos e  cadastros de pagamento de Pessoa Física e Jurídica; Negociar com o Representante Comercial  anuidades em atraso; 

Organizar e controlar toda a documentação contábil de sua responsabilidade, relacionando-a mensalmente e entregar em tempo 

hábil para a elaboração  de balancetes e balanços contábeis do CORE-MA; Colaborar na execução de atividades diversas, no 

âmbito interno e externo; Proceder a montagem de processos para confecção das carteiras de identidade Profissional , checando 

em 100% a documentação exigida e aplicando as normas da legislação em vigor  e checar se foram emitidas corretamente para 

entregá-las ao requisitante; Executar outras atividades correlatas. 

 

FISCAL 

Orientar e fiscalizar os Representantes Comerciais Registrados; Informar  ao Representante sobre as ações desenvolvidas pelo 

CORE-MA; Elaborar cronograma de visitas aos  Representantes Comerciais em situação de irregularidade junto ao CORE-MA; 

Planejar  ações informativas com vistas à regularização profissional do Representante Comercial, com fundamentação na 

legislação específica; Fiscalizar o exercício ilegal da profissão, efetuando notificações, autos de  infração , e todos os demais atos 

necessários ao cumprimento da função; Acompanhar o processo de regularização dos Representantes fiscalizados; Emitir 

relatórios das visitas  realizadas e dos procedimentos adotados; Participar da elaboração de projetos referentes à melhoria dos 

serviços do   CORE-MA; Executar outras atividades correlatas por necessidade do trabalho.  

 

RECEPCIONISTA 

Atender o cliente interno e externo, indagando suas pretensões para informá-lo devidamente; Observar normas internas de 

segurança, conferindo documentos com identificação dos visitantes, controlando a entrada e saída de pessoas; Planejar o 

cotidiano, organizando materiais de trabalho, malotes; distribuir jornais, correios e outros; Auxiliar a movimentação de visitantes 

com dificuldade de locomoção; Fazer a triagem da documentação recebida para abertura de protocolos de processos pertinentes 

ao CORE-MAe encaminhar ao setor pertinente; Protocolar correspondências via correio e fax; Executar outras tarefas 

semelhantes em complexidade e natureza das anteriormente descritas , por necessidade do trabalho e /ou por solicitação superior. 

 



ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de textos, com domínio das relações morfossintáticas, semânticas, 

discursivas e argumentativas. Tipologia textual. Coesão e coerência. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Formação 

e emprego das classes de palavras. Significação de palavras. Sintaxe da oração e do período. Concordância nominal e verbal. 

Regência nominal e verbal. Emprego do sinal indicativo de crase. 

 

MATEMÁTICA: Números naturais: operações e propriedades. Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais; 

representação fracionária decimal: operações e propriedades. Resolução de problemas. Regras de três simples e composta. 

Porcentagem: Equação do 1º grau. Sistema métrico decimal: medidas de comprimento, superfície, volume e capacidade. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO:Estruturas Lógicas. Lógica de Argumentação. Diagramas Lógicos. Trigonometria. Matrizes, Determinantes 

e Solução de Sistemas Lineares. Álgebra. Combinações, Arranjos e Permutação. Razão e proporção; divisão proporcional. Regra 

de três simples e composta. Porcentagem. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS: Brasil: geografia, história, política, cultura, economia, esportes, saúde, educação, sociedade e 

atualidades. Políticas públicas. Direitos sociais. Ética e cidadania. Qualidade de vida. Meio Ambiente. Ecologia. Proteção e 

preservação ambiental. Fauna e flora. Mundo: continentes, divisão política e geográfica, países, capitais, oceanos, mares, rios e 

lagos. Cenário internacional: cultura, economia, política, ambiente. Tecnologia: avanços e descobertas científicas e tecnológicas. 

Globalização.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Qualidade no atendimento. Noções de higiene e limpeza. Destinação do lixo. Conhecimento 

de equipamentos e normas de segurança e higiene. Produtos e ferramentas para higiene e limpeza. Material de limpeza e copa. 

Conservação, uso e guarda de materiais de limpeza e de produtos alimentícios. Manuseio de alimentos. Normas de segurança. 

Uso de equipamentos de escritório. Noções de estoque. Noções de segurança individual, coletiva e de instalações. Principais 

unidades de medida: metro, litro, quilograma, graus Celsius (temperatura). 

N 

NÍVEL ENSINO MÉDIO 

LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de textos, com domínio das relações morfossintáticas, semânticas, 

discursivas e argumentativas. Tipologia textual. Coesão e coerência. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Formação 

e emprego das classes de palavras. Significação de palavras. Sintaxe da oração e do período. Concordância nominal e verbal. 

Regência nominal e verbal. Emprego do sinal indicativo de crase. 

 

INFORMÁTICA BASICA: Sistema Operacional Microsoft Windows: Configurações básicas do Sistema Operacional (painel de 

controle), Organização de pastas e arquivos, Operações de manipulação de pastas e arquivos (copiar, mover, excluir e renomear). 

Editor de Textos Microsoft Word: Criação, edição, formatação e impressão, Criação e manipulação de tabelas, Inserção e 

formatação de gráficos e figuras. Planilha Eletrônica Microsoft Excel: Criação, edição, formatação e impressão, Utilização de 

fórmulas, Formatação condicional, Geração de gráficos. Internet: Conceitos e arquitetura, Utilização dos recursos WWW a partir 

dos Web Browsers, Internet Explorer e Netscape, Produção, manipulação e organização de mensagens eletrônicas (e-mail). 

Sistemas de Informação: Características e componentes, Recursos de hardware e software, Aplicações. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO:Estruturas Lógicas. Lógica de Argumentação. Diagramas Lógicos. Trigonometria. Matrizes, Determinantes 

e Solução de Sistemas Lineares. Álgebra. Combinações, Arranjos e Permutação. Razão e proporção; divisão proporcional. Regra 

de três simples e composta. Porcentagem. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS: Brasil: geografia, história, política, cultura, economia, esportes, saúde, educação, sociedade e 

atualidades. Políticas públicas. Direitos sociais. Ética e cidadania. Qualidade de vida. Meio Ambiente. Ecologia. Proteção e 

preservação ambiental. Fauna e flora. Mundo: continentes, divisão política e geográfica, países, capitais, oceanos, mares, rios e 

lagos. Cenário internacional: cultura, economia, política, ambiente. Tecnologia: avanços e descobertas científicas e tecnológicas. 

Globalização. Informática. Fenômenos recentes ligados à internet: redes sociais, comunidades virtuais, novas tecnologias, 

equipamentos, aparelhos, formatos e padrões. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Lei nº 4886/65 com alterações introduzidas pela Lei 8420/92 e Lei nº 12.246, de 27.5.2010. Lei 

nº 6839/80. Resolução nº 277 do CONFERE. Código de Ética e Disciplina. Todas as atualizações ou substituições das leis aqui 

citadas. Sites para consulta: www.confere.org.br e www.coremaranhao.org.br. Conceito de Contabilidade Pública/ Regimes 

Contábeis, conceito, princípios, regime de caixa e regime de competência/ Orçamento Público, Lei de Orçamentos Anuais, 

Princípios Orçamentários (programação, unidade, universalidade, anuidade, exclusividade, clareza e equilíbrio) / Despesa Pública, 

conceito, classificação (despesa orçamentária e despesa extraorçamentária), Classificação econômica, Licitação (objetivo básico e 

modalidade de licitação), Das dispensas e inexigibilidades de licitação, Empenho (ordinário ou normal, por estimativa, global e 



contábil do empenho), Liquidação, Pagamento. Qualidade no atendimento. Importância nos serviços. Comunicação telefônica. 

Arquivamento. Uso de equipamentos de escritório. Noções sobre funcionamento dos bancos e cartórios. Meios de transporte. 

Organismos e autarquias.Conciliação Bancária. Contas a Pagar. Contas a Receber. Controle patrimonial. Administração de 

pessoal e recursos humanos: as organizações e as pessoas que nelas trabalham; funções gerais e atividades de rotina. Qualidade 

em prestação de serviços: as dimensões da qualidade pessoal e profissional; fatores que determinam a qualidade de um serviço; 

normalização técnica e qualidade; qualidade no atendimento ao público interno e externo; Recrutamento e Seleção - Vantagens e 

Desvantagens dos recrutamentos interno e externo; Tipos de recrutamento; Métodos e técnicas de seleção. Treinamento e 

Desenvolvimento - Noções de Administração de Pessoal - Admissão; Férias; Remuneração; e Rescisão contratual. Ética 

Profissional. 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Lei nº 4886/65 com alterações introduzidas pela Lei 8420/92 e Lei nº 12.246, de 27.5.2010. Lei nº 

6839/80. Resolução nº 277 do CONFERE. Código de Ética e Disciplina. Todas as atualizações ou substituições das leis aqui 

citadas. Sites para consulta: www.confere.org.br  e www.coremaranhao.org.br. Departamentalização: conceitos, tipos e princípios. 

Delegação de poderes: centralização e descentralização. Funções essenciais da organização: técnica, financeira, segurança, 

contábil, administrativa, operações e pessoal. Funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle. Tipos de 

liderança. Motivação. Comunicação. Organização: Conceitos. Finalidade e utilidades. Tipologia. Características. Princípios gerais. 

Gráficos de organização: conceitos, tipos, elaboração, finalidades, simbologia. Manuais, regulamentos, normas organizacionais. 

Serviço de protocolo e arquivo: tipos de arquivo, acessórios do arquivo, fases do arquivamento: técnicas, sistemas e métodos. 

Protocolo: recepção, classificação, registro e distribuição de documentos. Expedição de correspondência: registro e 

encaminhamento. Recepção: informações, encaminhamento, atendimento à clientes, registro, manuseio e transmissão de 

informações. Apresentação pessoal: vestuário, postura, etc. Relacionamento interpessoal: a importância do autoconhecimento, as 

diferenças individuais, temperamento, caráter, personalidade, superação de conflitos no relacionamento, capacidade de empatia. 

Elementos da comunicação: emissor e receptor, canais de comunicação, mensagens, códigos e interpretação, obstáculos à 

comunicação, a voz e suas funções. Ética no exercício profissional: a imagem da organização, imagem profissional, sigilo e 

postura. 

 

FISCAL:Lei nº 4886/65 com alterações introduzidas pela Lei 8420/92 e Lei nº 12.246, de 27.5.2010. Lei nº 6839/80. Resolução nº 

277 do CONFERE. Código de Ética e Disciplina. Todas as atualizações ou substituições das leis aqui citadas. Sites para consulta: 

www.confere.org.br  e www.coremaranhao.org.br. Noções de Direito Administrativo: Administração Direta e Indireta, Autarquias, 

Conselhos Profissionais. Procedimento e Processo Administrativo. Atos Administrativos: conceito; requisitos; atributos; 

classificação; espécies; invalidação; Lei n.º 9784/99 (disciplina o processo disciplinar); Art. 47 do Decreto-lei n.º 3688/41 (Lei das 

Contravenções Penais) e o art. 205 do Código Penal; arts. 5º, 21; 37 e 149 da Constituição Federal; Lei 6839/80 (Dispõe sobre o 

registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões). 

 

RECEPCIONISTA: Lei nº 4886/65 com alterações introduzidas pela Lei 8420/92 e Lei nº 12.246, de 27.5.2010. Lei nº 6839/80. 

Resolução nº 277 do CONFERE. Código de Ética e Disciplina. Todas as atualizações ou substituições das leis aqui citadas. Sites 

para consulta: www.confere.org.br  e www.coremaranhao.org.br. Qualidade no atendimento ao cliente; Forma de atendimento ao 

cliente; Princípios de hierarquia; Noções de protocolo e arquivo; Assiduidade; Disciplina na execução dos trabalhos; Princípios de 

ética profissional; Relações Humanas no trabalho; Formas de tratamento; Forma de atendimento ao telefone e Relações Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA E/OU NECESSIDADES ESPECIAIS 

REQUERIMENTO DE VAGA COMO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

O(A) Sr(a). ________________________________________________, CPF nº __________________, candidato(a) ao cargo de 

_______________________________ no Concurso Público nº 01/2012 do CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES 

COMERCIAIS DO MARANHÃO – CORE-MA, de 21 de maio de 2012, vem requerer vaga especial como PORTADOR DE 

DEFICIÊNCIA. Nessa ocasião, o(a) referido(a) candidato(a) apresentou LAUDO MÉDICO com a respectiva Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), no qual constam os seguintes dados: 

Tipo de deficiência de que é portador: _____________________________________________________ 

Código correspondente da (CID-10) _____________________________________________________. 

Nome e número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) do médico responsável pelo laudo: 

___________________________________________________________________________________. 

OBSERVAÇÃO: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples, tais 

como, miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 

Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expressa concordância em relação ao enquadramento de sua 

situação, nos termos do Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 

2004, especialmente no que concerne ao conteúdo do item 3 deste edital, sujeitando-se à perda dos direitos requeridos em caso 

de não homologação de sua situação, por ocasião da realização da perícia médica. 

REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL E/OU DE TRATAMENTO ESPECIAL 

Dados para aplicação de prova especial: marcar com um X no quadrado, caso necessite, ou não, de prova especial e/ou 

tratamento especial. Em caso positivo, discriminar o tipo de prova e/ou necessidade. 

[___] NÃO HÁ NECESSIDADE DE PROVA ESPECIAL E/OU DE TRATAMENTO ESPECIAL. 

[___] HÁ NECESSIDADE DE PROVA ESPECIAL E/OU DE TRATAMENTO ESPECIAL. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________, ______ de _____________________ de 2012. 

____________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV 

 

FORMULÁRIO DE RECURSOS – PROVA OBJETIVA 

CORE – MA - CONCURSO PÚBLICO DOCONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO 

ESTADO DO MARANHÃO 

 

PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE 

_______________________________________________________ 

 

NOME DO CANDIDATO: ___________________________________________________  INSCRIÇÃO N
o
: 

_____________ 

TELEFONE(S): ______________________________    CPF:___________________________________  

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: _______________________________________________ 

CIDADE:_____________________  ESTADO:_____________________   CEP:____________________   

Solicitação: 

À Banca Examinadora da Coordenação Pedagógica: 

Solicito revisão do Gabarito Oficial Preliminar da Prova Objetiva, questões ______________________, 

conforme as especificações inclusas. 

__________________, ____ de ________________ de 2012. 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do candidato 

 

Instruções 

Para a interposição de recursos contra o resultado da avaliação de títulos, o candidato deverá: 

 Entregar dois conjuntos de recursos, um original e uma cópia. 

 Cada conjunto de recursos deverá ser apresentado com as seguintes especificações: 
a) um único formulário, com todos os campos devidamente preenchidos e, obrigatoriamente, assinado pelo próprio 

candidato; 

b) um formulário “Justificativa de Recurso”, devidamente preenchido, exclusivo para cada títulos a ser questionado; 

c) em cada formulário “Justificativa de Recurso”, deverá constar a indicação do cargo e a titulação a ser questionada; 

d) em cada formulário “Justificativa de Recurso”, apresentação de argumentação lógica e consistente elaborada pelo 

próprio candidato; 

e) nenhum dos formulários “Justificativa de Recurso” poderá ter assinatura ou marca que possa identificar o candidato 

recorrente; 

f) à exceção do campo assinatura do formulário , todos os demais campos dos formulários  e “Justificativa de 

Recurso” deverão ser digitados, sob pena de não serem respondidos. 

 Candidatos que apresentarem, no formulário “Justificativa de Recurso”, argumentações e(ou) redações idênticas 
ou semelhantes não terão esses recursos respondidos. 

 Será preliminarmente indeferido recurso extemporâneo, inconsistente, que não atenda às exigências dos modelos 
de formulários e(ou) fora de qualquer uma das especificações estabelecidas nos editais referentes ao Concurso 
Público ou nos formulários  e “Justificativa de Recurso”.  



    

PROTOCOLO DE ENTREGA DE RECURSO 

 

NOME DO CANDIDATO:________________________________________________ INSCRIÇÃO 

N
o
:______________  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE 

_________________________________ 

DATA DO PROTOCOLO: ____/____/____        HORÁRIO: ______h _____ 

 
QUANTIDADE DE PÁGINAS ANEXADAS: _____ 
 

 
 

JUSTIFICATIVA DE RECURSO – PROVA OBJETIVA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE __________________ 

 

QUESTÃO N
o
:______________________________  

GABARITO DO INSTITUTO GRAÇA ARANHA _________                    RESPOSTA DO CANDIDATO: __________ 

ARGUMENTAÇÃO DO RECURSO / SOLICITAÇÃO DO CANDIDATO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAÇÃO ANEXADA: 

1. _____Quantidade de páginas: ____ 

2. _____Quantidade de páginas: ____ 

3. _____Quantidade de páginas: ____ 

4. _____Quantidade de páginas: ____ 

 

 

 

 

 



ANEXO V 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA TODOS OS CARGOS 

ATIVIDADE DATA 

Lançamento do Edital. 21/05/2012 

Período de inscrição na internet. 22/05 a 10/06/2012 

Divulgação da concorrência e das inscrições deferidas. 18/06/2012 

Prazo para interposição de recursos referente às inscrições 

indeferidas. 
19 e 20/06/2012 

 Período impressão do CARTÃO DE INSCRIÇÃO com a 

localização da realização da PROVA. 
02 a 07/07/2012 

APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS. 08/07/2012 

Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas (Preliminar). 10/07/2012 

Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas 

Objetivas. 
11 e 12/07/2012 

Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra 

os gabaritos das provas Objetivas. 
17/07/2012 

Divulgação do Resultado Oficial do Gabarito das Provas 

Objetivas (após recurso). 
17/07/2012 

Divulgação do Resultado Final Preliminar. 24/07/2012 

Prazo para apresentação de recursos referentes ao Resultado 

Final Preliminar. 
25 e 26/07/2012 

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra o 

Resultado Final Preliminar. 
29/07/2012 

Publicação do Resultado Final (após recursos da Prova 

Objetiva) 
30/07/2012 

   


