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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: 
 
Anexo III – Programas das Provas 
 
Onde se lê: 
TÉCNICO DE CONTABILIDADE 
Princípios gerais de administração pública. Noções de Administração; correspondência; recepção; 
arquivo; protocolo. Dimensão sobre trabalho de atendimento ao público. Noções de Informática: 
Conceitos básicos de computação e microinformática; Conhecimentos em planilhas de dados e 
processamento de textos (Excel, Word). Conhecimentos básicos em Internet. Ética do exercício 
profissional. Relações humanas no trabalho. 
Noções de informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos 
Word e Planilha Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. 
 
Leia-se: 
TÉCNICO DE CONTABILIDADE 
Princípios gerais de administração pública. Noções de Administração; correspondência; recepção; 
arquivo; protocolo. Dimensão sobre trabalho de atendimento ao público. 
Legislação: Noções gerais sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, lei federal nº 101/2000. 
Noções gerais sobre a lei federal 4.320/64: Receitas e Despesas. Receita Pública: receita 
orçamentária e receita extraorçamentária, classificação da receita pública de conformidade com a 
categoria econômica (correntes e capital). Créditos adicionais: classificação e recursos para a sua 
abertura. Dívida pública (fundada, flutuante e consolidada). Prévio empenho: adiantamento a 
servidores. Variações patrimoniais: variações ativas e variações passivas. Despesa pública: 
despesa orçamentária e despesa extraorçamentária; estágio da despesa pública (empenho, 
liquidação e pagamento); classificação da despesa pública de conformidade com a categoria 
econômica (correntes, custeio) e capital (equipamentos, obras e materiais permanentes); 
classificação funcional programática (funções, programas e subprogramas), atividades e projetos: 
classificações típicas e atípicas. 
 
Noções de informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos 
Word e Planilha Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. 
 
Os demais itens do Edital de Abertura das Inscrições 01/2010 permanecem inalterados. 

 
Limeira, 22 de março de 2010. 
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