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EDITAL DE RETIFICAÇÃO  DO EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO 
PÚBLICO N° 01/2010 

 

A COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO  no uso de suas atribuições legais, torna pública a 
Retificação  do Edital nº 01/2010 no que segue: 

Ficam acrescidos os seguintes cargos ao Anexo II -  Síntese das Atribuições (conforme 
legislação em vigor) 
 
TÉCNICO DE CONTABILIDADE 
Descrição Sumária:  Execução da contabilização financeira, orçamentária e patrimonial da Prefeitura. 
Descrição Detalhada: 
Coordenar, orientar e executar os processamentos orçamentários, contábeis e financeiros, atualizando 
livros fiscais e registros oficiais, com o objetivo de elaborar o orçamento, o balanço e demais 
demonstrações; 
Fazer o acompanhamento orçamentário, conferir lançamentos efetuados, bem como revisar cálculos 
diversos e os respectivos resultados; 
Controlar a atividade de análise e conciliação de contas; 
Observar se os processos de pagamento estão de acordo com a legislação; 
Desenvolver as atividades da tesouraria, executando a coleta de dados, operacionalização dos 
processos e a conciliação bancária; 
Efetuar a emissão e controle de cheques para pagamento das despesas; 
Providenciar toda a documentação necessária para os registros das movimentações bancárias; 
Efetuar o “follow-up” da data de vencimento dos pagamentos; 
Realizar o fechamento diário de boletim de caixa, bem como atualizar os dados referentes às 
disponibilidades financeiras; 
Realizar as operações de caixa; 
Executar outras atividades afins, determinadas pelo superior imediato. 
Requisitos de Desempenho:  
Escolaridade: Médio Completo e Técnico em Contabilidade com registro no respectivo Conselho de 
Classe; 
Disponibilidade para trabalhar em turnos, inclusive sábados, domingos e feriados; 
Noções de Informática 
 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
Descrição Sumária: Desenvolver, realizar e executar todas as atividades referentes a atividades 
laboratoriais. 
Descrição Detalhada: 
Desenvolver atividades de natureza repetitiva, envolvendo orientação e execução qualificada, de 
trabalhos de laboratório relativos a determinações, transporte de material biológico, dosagens, análises 
bacteriológicas, hematológicas, bacterioscópicas, químicas em geral e anatomia patológica; 
Realizar análises em geral para fins de diagnóstico complementar; 
Executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e a área, obedecendo às normas de biossegurança; 
Executar outras atividades afins, determinadas pelo superior imediato. 
Requisitos de Desempenho:  
Escolaridade: Médio Completo, certificado de conclusão no curso de Técnico de Laboratório, com 
registro no respectivo Conselho de Classe; 
Disponibilidade para trabalhar em turnos, inclusive aos sábados, domingos e feriados; 
Noções em informática. 
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Os demais itens do Edital de Abertura das Inscrições 01/2010 permanecem inalterados. 
 

Limeira, 09 de março de 2010. 
 

COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 

 
Denise Aparecida Rodrigues  

Presidente 
 

Membros 
 

Dra. Mariane Pinarelli Cover     Renato Choueri Carneiro  


