PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM
1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL COMPLETO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

A Prefeitura Municipal de Jumirim, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais torna público a 1ª
Retificação do Edital Completo – Item 1.6 – Requisitos, Anexo I – Atribuições e Anexo II – Conteúdo Programático.

Exclusão da exigência de Registro no Conselho de Contabilidade.
VAGA
CARGO

Técnico Contábil

TOTAL

AC

01

01

CARGA
HORÁRIA
PcD SEMANAL
-

SALÁRIO
R$

40 horas R$ 1.834,38

REQUISITOS

TAXA DE
INSCRIÇÃO
R$

Ensino Médio Completo
com Curso Técnico em
Contabilidade

30,00

Inclusão das Atribuições ao cargo de Técnico Contábil no Anexo II.
TÉCNICO CONTÁBIL
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Auxiliar na elaboração de todo o processo da contabilidade da Prefeitura, desde o empenho,
liquidação, pagamento e contabilização;
Analisar, juntamente com o (a) contador (a), as necessidades de suplementações de verba e
créditos adicionais, obtendo aprovação do Prefeito e preparar decretos ou projetos de lei;
Efetuar o controle das dotações orçamentárias, de forma que nunca ultrapassem os valores
provisionados;
Fechar relatórios diários, análise de dados, comparações/etc;
Auxiliar na elaboração das conciliações de saldos bancários, de forma que ao final
de cada mês seja feito a conciliação de todas as contas bancárias;
Organizar e manter atualizado o arquivo de documentos, classificando-os por assunto, visando
agilização das informações;
Auxiliar na prestação de contas dos diversos convênios firmados pelo município, montando
planilhas demonstrativas de gastos e demais informações para cumprimento das exigências
legais;
Auxiliar na elaboração do orçamento anual do município, baseando-se em relatórios anteriores,
para desenvolver dentro da legislação as ações políticas de governo;
Redigir memorandos, relatórios, ofícios, observando os padrões estabelecidos para assegurar
o funcionamento do sistema de comunicação;
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Inclusão da matéria de Informática no Anexo II, pois de acordo com o item 5 do Edital Completo, a prova versará
sobre 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Matemática, 05 questões de Informática e 15 questões
de Conhecimentos Específicos
Informática: (Comum para os cargos de Controlador Interno, Monitor de Transporte Escolar e Técnico Contábil)
Conhecimentos Básicos do Pacote Microsoft Office 2013 ou superior em português: Word, Excel, PowerPoint,
Access, Outlook, Uso do correio eletrônico e Internet.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM
Para que chegue ao conhecimento de todos e, no futuro, não se alegue ignorância, é expedido o presente Edital,
que vai afixado no lugar de costume da Prefeitura, divulgado por meio do Diário Oficial do Município e nos
endereços eletrônicos www.jumirim.sp.gov.br e concursos.srdigitalizacoes.com.br.
Jumirim– SP, 06 de fevereiro de 2020.

Darci Schiavi
Prefeito Municipal
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