PROGRAMA PARA CONCURSO PÚBLICO
MODALIDADE:
. CONTADOR

I) PORTUGUÊS
- Programa da Rede Oficial de
Estado de São Paulo para o Ensino Médio (2° grau).

Ensino

do

Conteúdo:
Atividades
de
Linguagem;
atividades de reflexão e operação sobre linguagem; atividades
relativas ao estudo da gramática tradicional; fonética;
morfologia;
sintaxe;
ortografia;
pontuação;
semântica
e
análise sintática.

II) MATEMÁTICA
- Programa da Rede Oficial de Ensino do Estado
de São Paulo para o Ensino Médio (2° grau).
Conteúdo: Operações fundamentais; potenciação
e radiciação; sistemas de medidas (decimais e não decimais);
geometria (perímetros, áreas e volumes); razão e proporção;
divisão proporcional; regra de três (simples e composta);
porcentagem, juros (simples e composto); equações (1° e 2°
graus); e, sistemas de equações com duas incógnitas.

III) CONHECIMENTOS GERAIS
Noções básicas do perfil socioeconômico,
histórico e geográfico do município de Severínia; noções sobre
a Lei Orgânica Municipal; noções sobre o Regimento Interno da
Câmara Municipal; noções sobre os Direitos e Deveres dos
Servidores
Municipais;
atualidades;
e,
noções
sobre
a
Constituição Federal e suas emendas afetas ao setor público.

IV) CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Notórios conhecimentos de Contabilidade
Pública – Sistemas da Lei n. 4.320/64, com suas alterações
posteriores; Noções do Código Tributário Municipal (Impostos,
Taxas e Contribuição de Melhoria); Divida Ativa Municipal Conceitos; notórios conhecimentos sobre Orçamento Público
Municipal e Balanços; notórios conhecimentos da Lei n.
8.666/93, com suas alterações posteriores; Competências dos
municípios na Constituição de 1988; notórios conhecimentos das

instruções e normas do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo; notórios conhecimentos de prestação de contas; notórios
conhecimentos da Lei de Responsabilidade Fiscal; e, noções
sobre trâmites legislativos.
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PROGRAMA PARA CONCURSO PÚBLICO
MODALIDADE:
. TELEFONISTA
I) PORTUGUÊS
- Programa da Rede Oficial de Ensino do Estado
de São Paulo para o Ensino Médio (2° grau).
Conteúdo: Atividades de Linguagem; atividades de
reflexão e operação sobre linguagem; atividades relativas ao
estudo
da
gramática
tradicional;
fonética;
morfologia;
sintaxe; ortografia; pontuação; semântica e análise sintática.

II) MATEMÁTICA
- Programa da Rede Oficial de Ensino do Estado
de São Paulo para o Ensino Médio (2° grau).
Conteúdo: Operações fundamentais; potenciação
e radiciação; sistemas de medidas (decimais e não decimais);
geometria (perímetros, áreas e volumes); razão e proporção;
divisão proporcional; regra de três (simples e composta);
porcentagem, juros (simples e composto); equações (1° e 2°
graus); e, sistemas de equações com duas incógnitas.

III) CONHECIMENTOS GERAIS
- Testes alternativos versando sobre o
perfil socioeconômico, histórico e geográfico do município de
Severínia; noções sobre a Lei Orgânica Municipal; noções sobre
o Regimento Interno da Câmara Municipal; noções sobre os
Direitos e Deveres dos Servidores Municipais; atualidades; e,
noções sobre a Constituição Federal e suas emendas afetas ao
setor público.

IV) CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Noções
de
processos
e
procedimentos
administrativos; conhecimentos dos sistemas de protocolos e seu
processamento; noções de elaboração de documentos públicos (leis,
decretos e ofícios); técnicas de comunicação; uso do fax;
qualidade no atendimento ao público; formas de atendimento ao
público e ao telefone; assiduidade; disciplina na execução dos
trabalhos; relações Humanas no trabalho; arquivo e técnicas de
arquivamento; classificação da correspondência; serviço postal;

utilização de copiadora; telefones úteis e de emergência;
telefonia
fixa
e
móvel;
conhecimentos
de
pagers,
intercomunicadores, rádios e sistemas de auto-falantes; registro
de correspondência; transferência de chamadas telefônicas em
PABX; uso do correio de voz; imagem profissional; sigilo
profissional; conhecimentos básicos em Word for Windows e Excel,
uso do Correio Eletrônico e da Internet.
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PROGRAMA PARA CONCURSO PÚBLICO
MODALIDADE:
. MOTORISTA
I)
PORTUGUÊS
- Programa da Rede Oficial de Ensino do Estado
de São Paulo para o Ensino Médio (2° grau).
Conteúdo: Atividades de Linguagem; atividades de
reflexão e operação sobre linguagem; atividades relativas ao
estudo
da
gramática
tradicional;
fonética;
morfologia;
sintaxe; ortografia; pontuação; semântica e análise sintática.
II) MATEMÁTICA
- Programa da Rede Oficial de Ensino do Estado
de São Paulo para o Ensino Médio (2° grau).
Conteúdo: Operações fundamentais; potenciação
e radiciação; sistemas de medidas (decimais e não decimais);
geometria (perímetros, áreas e volumes); razão e proporção;
divisão proporcional; regra de três (simples e composta);
porcentagem, juros (simples e composto); equações (1° e 2°
graus); e, sistemas de equações com duas incógnitas.
III) CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
- Testes alternativos versando sobre questões
práticas inerentes ao cargo; conhecimentos do Código Nacional
de Trânsito; noções de tráfego rodoviário; noções de mapas e
caminhos e notórios conhecimentos de tráfego nas cidades de
São Paulo e Brasília; noções de manutenção mecânica e elétrica
de veículos em geral e conservação de veículos; Conhecimentos
práticos de direção defensiva; noções de primeiros socorros;.
IV) CONHECIMENTOS GERAIS
- Testes alternativos versando sobre o perfil
socioeconômico,
histórico
e
geográfico
do
município
de
Severínia; noções sobre a Lei Orgânica Municipal; noções sobre
o Regimento Interno da Câmara Municipal; noções sobre os
Direitos e Deveres dos Servidores Municipais; atualidades; e,
noções sobre a Constituição Federal e suas emendas afetas ao
setor público.
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