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PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI/RS  

      CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

 

EDITAL Nº 04/2019 – RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE ABERTURA 

 

O Sr. Daniel Hinnah, Prefeito Municipal de Panambi, por este Edital, torna público o presente edital, 
informando o que segue: 

 
1. Altera-se o item 1.2 DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, as datas dos procedimentos, passando a ser 

conforme segue e não como constou: 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Período de Inscrições pela internet, através do site www.fundatec.org.br 06/11 a 10/12/2019 

Edital de Resultado dos Pedidos de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição 22/11/2019 

Período de Recursos – Resultado dos Pedidos de Solicitação de Isenção da Taxa de 

Inscrição 
25/11 a 29/11/2019 

Edital de Resultado dos Pedidos de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição após 

Recurso 
06/12/2019 

Último dia para entrega do Comprovante de participação como jurado em Tribunal do Júri 11/12/2019 

Último dia para entrega do Laudo Médico dos candidatos inscritos nas cotas das Pessoas 

com Deficiência 
11/12/2019 

Último dia para entrega do Laudo Médico e Documentos Complementares dos 

candidatos que solicitaram atendimento especial para o dia de prova 
11/12/2019 

Último dia para efetuar o Pagamento do Boleto Bancário 11/12/2019 

Último dia para alteração das fotos que não foram aceitas, ou seja, que não estão de 

acordo para fins de identificação no dia de prova 
11/12/2019 

Edital de Publicação das Inscrições Homologadas – Lista Preliminar de Inscritos 17/12/2019 

Período de Recursos – Homologação Preliminar das Inscrições e Período de Solicitação 

de Correção de Dados Cadastrais 
18/12 a 24/12/2019  

Edital de Publicação das Inscrições Homologadas – Lista Definitiva de Inscritos após 

análise dos recursos  
03/01/2020 

Divulgação da Nominata das Bancas Elaboradoras das Provas Teórico-Objetivas 06/01/2020 

Edital de Data, Hora e Local das Provas Teórico-Objetivas 06/01/2020 

Consulta de Data, Hora e Local da Prova Teórico-Objetivas no site da FUNDATEC 06/01/2020 

Divulgação da Densidade de Inscritos por cargo 06/01/2020 

*As demais datas permanecem inalteradas. 

http://www.fundatec.org.br/
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2. Altera-se o ANEXO I – ATRIBUIÇÃO DE CARGOS, o subitem 1.4 - CONTADOR, passando a ser conforme 
segue e não como constou: 
 

a) Sintético: realizar tarefas contábeis no âmbito do Município. 

b) Analítico: realizar tarefas concernentes à Contabilidade Aplicada ao Setor Público, no âmbito de processos 
geradores de informações necessárias à tomada de decisões, à prestação de contas, ao controle patrimonial e 
à instrumentalização do controle social; participar da organização dos serviços contábeis do Executivo 
Municipal; realizar avaliação de acervos patrimoniais e verificação de haveres e obrigações, para quaisquer 
finalidades, inclusive de natureza fiscal; realizar trabalhos de contabilidade em fundos e órgãos que pela sua 
natureza tenham necessidade de contabilidade própria; avaliar, reavaliar e medir os efeitos das variações do 
poder aquisitivo da moeda sobre o patrimônio e o orçamento do Executivo Municipal; conceber os planos de 
determinação das taxas de depreciação e exaustão dos bens materiais e de amortização dos valores imateriais, 
inclusive de valores diferidos; implantar e aplicar planos de depreciação, amortização e diferimento, bem como 
de correções monetárias e reavaliações; realizar escrituração regular de todos os fatos relativos aos 
patrimônios e às variações patrimoniais das entidades, por quaisquer métodos, técnicos ou processo; classificar 
fatos para registros contábeis e respectiva validação dos registros e demonstrações; providenciar abertura e 
encerramento de escritas contábeis de entidades de que participe o Município, inclusive entes da Administração 
Indireta, criadas ou cuja criação a lei as houver autorizado; executar os serviços de escrituração na modalidade 
contabilidade pública; escriturar contas correntes diversas; organizar boletins de receita e despesas; elaborar 
slips de caixa; conferir balancetes auxiliares e slips de arrecadação; extrair contas de devedores do Município; 
conferir guias de juros de apólices da dívida pública; examinar empenho, verificando a classificação e a 
existência do saldo nas dotações; informar processos relativos à despesa; exercer controle de formalização, 
guarda, manutenção ou destruição de livros e outros meios de registro contábeis, bem como  dos documentos 
relativos à vida patrimonial do Executivo Municipal; elaborar balancetes e demonstrações do movimento por 
contas ou grupos de contas, de forma analítica ou sintética; realizar levantamento de balanços de qualquer tipo 
ou natureza e para quaisquer finalidades; apurar, calcular e realizar registro de custos, em qualquer sistema ou 
concepção, para todas as finalidades; analisar custos e despesas, em qualquer modalidade, em relação a 
quaisquer funções; analisar balanços para fins de qualificação de empresas em licitações e contratações direta; 
controlar, avaliar e estudar a gestão econômica, financeira e patrimonial do Município e entidades por ele 
controladas ou de que faça parte; analisar custos com vistas ao estabelecimento dos preços públicos, 
estabelecimento de tarifas nos serviços públicos, e comprovação dos reflexos dos aumentos de custos nos 
preços de serviços e bens contratados pelo Município; realizar análise de balanços; avaliar o desempenho do 
orçamento, diretrizes orçamentárias e plano plurianual, com vistas à análise do comportamento das receitas; 
avaliar permanentemente e recomendar medidas voltadas ao controle das despesas; participar da elaboração 
do plano plurianual, leis de diretrizes orçamentárias, leis orçamentárias anuais e demais normas afetas à seara 
contábil do Município; determinar a capacidade econômico-financeira das entidades, inclusive nos conflitos 
trabalhistas e de tarifa, no interesse do Município; elaborar orçamentos econômicos, financeiros, patrimoniais e 
de investimentos; realizar a programação orçamentária e financeira, e acompanhar a execução de orçamentos-
programa, tanto na parte física quanto na monetária; analisar as variações orçamentárias; proceder conciliações 
de conta; organizar processos de prestação de contas das entidades e órgãos municipais aos demais entes da 
Federação, inclusive aqueles cuja competência de julgamento sejam secretarias de Estado, Ministérios da 
União, tribunais, conselhos de contas ou órgãos similares; participar de trabalhos de tomadas de contas dos 
responsáveis por bens ou valores do Município; revisar balanços, contas ou quaisquer demonstrações ou 
registro contábeis; realizar auditoria interna operacional; realizar auditoria externa em empresas 
subvencionadas ou controladas pelo Município; realizar perícias contábeis, judiciais e extrajudiciais, no 
interesse do Município; realizar cálculos para subsidiar a defesa dos interesses do Município em juízo e em 
contenciosos administrativos; participar na realização da fiscalização tributária que requeira exame ou 
interpretação de peças contábeis de qualquer natureza; organizar serviços contábeis quanto à concepção, 
planejamento e estrutura material, bem como o estabelecimento de fluxogramas de processamento, 
cronogramas, organogramas, modelos de formulários e similares; realizar planificação das contas, com a 
descrição das suas funções e do funcionamento dos serviços contábeis; organizar e operacionalizar sistemas 
de controle interno do Município e de órgãos específicos; organizar e operacionalizar sistemas de controle 
patrimonial, inclusive quanto à existência e localização física dos bens; organizar e operacionalizar sistemas de 
controle de materiais e produtos, bem como dos serviços em andamento; participar em comissões, bancas de 
exame e em comissões julgadoras de concursos e processos seletivos públicos, onde sejam aferidos 
conhecimentos relativos à Contabilidade; estabelecer princípios e normas técnicas de Contabilidade; realizar 
declaração de Imposto de Renda, pessoa jurídica, no interesse do Município; elaborar projetos e estudos sobre 
operações financeiras de qualquer natureza; executar tarefas no setor financeiro, na área pública; elaborar e 
implantar planos de organização ou reorganização de serviços e setores; auxiliar na organização do 
almoxarifado; contribuir na organização de quadros administrativos de pessoal; realizar assessoria fiscal; 
realizar planejamento tributário; elaborar cálculos, análises e interpretação de amostragens aleatórias ou 
probabilísticas; elaborar e analisar projetos, inclusive quanto à viabilidade econômica; realizar pesquisas 
operacionais; promover processamento de dados; analisar fundos de benefícios no âmbito do Município; 
elaborar orçamentos macroeconômicos; assinar balanços, balancetes e todos os demais documentos de 
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natureza contábil; interpretar legislação referente à contabilidade pública; organizar relatórios relativos às suas 
atividades, transcrevendo dados estatísticos e emitindo pareceres; integrar comissões a que vier a ser 
designado; executar serviços de processamento informatizado de dados, buscando a otimização do uso dos 
recursos tecnológicos para o cumprimento de suas atribuições; executar tarefas afins, inclusive as editadas no 
respectivo regulamento da profissão. 

 

3. Em razão da alteração prevista no item acima, abre-se período de devolução para os candidatos que 
tenham efetuado o pagamento de inscrição e que não tenham mais interesse em concorrer a esse cargo. 
Os candidatos deverão solicitar a devolução da taxa de inscrição através do Link Formulário Online – 
Devolução da Taxa de Inscrição – Cargo de Contador, disponibilizado no site da FUNDATEC, 
www.fundatec.org.br, no período de 25/11 a 29/11/2019.  

3.1 No Formulário de Solicitação da Taxa de Inscrição, o candidato deverá selecionar a opção abaixo: 

a) Para correntistas: informar a conta para a devolução do valor que deve ser própria do candidato (corrente 
ou poupança), não sendo aceito contas salários e nem contas de terceiros. 

3.2 O Resultado dos Pedidos de Devolução da Taxa de Inscrição será divulgado no dia 06/12/2019 no site da 
FUNDATEC www.fundatec.org.br com o período em que ocorrerá a devolução.  

3.3 A devolução dos valores é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Panambi/RS.  

3.4 Os candidatos que não se manifestarem pelo Formulário Online, no período informado acima, 
permanecerão homologados no respectivo cargo. 

3.5 Não serão atendidos pedidos posteriores ao período determinado no item 3. 
                                       

 

 

                                     Panambi, 20 de novembro de 2019. 

 

                                                                     Daniel Hinnah 

                                                                 Prefeito Municipal 

 

http://www.fundatec.org.br/
http://www.fundatec.org.br/
http://www.fundatec.org.br/

