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 Câmara Municipal de Sacramento 
Estado de Minas Gerais 

Compromisso com a gente! 

 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO 01 

CONCURSO PUBLICO Nº 001/2014 
 
 

A Câmara Municipal de Sacramento, Estado de Minas Gerais, por meio de sua Comissão 
Examinadora de Concurso Publico. RETIFICA o Edital de Abertura do Concurso Público 
nº. 001/2014, do dia 25 de fevereiro de 2014, da seguinte forma: 
 
 
RETIFICAÇÕES: 
 

 
“CAPÍTULO IV” 
DAS PROVAS 

 
4.16 O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação levando consigo o 

caderno de provas a partir dos últimos 30 (trinta) minutos do tempo destinado a 
realização de Exame. 

 
 

“CAPÍTULO V” 
DO JULGAMENTO DAS PROVAS 

 
5.2  CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

No caso de igualdade na Classificação Final, o desempate obedecerá, 
sucessivamente, aos seguintes critérios: 
5.2.1  Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº. 

10.741/2003, sendo que será dada a preferência ao de idade mais elevada; 
5.2.2  O candidato que contar com maior idade; 
5.2.3  Maior número de acertos em conhecimentos específicos; 
5.2.4  Maior número de acertos em língua portuguesa; 
5.2.5  Maior número de acertos em matemática; 
5.2.6  Persistindo o empate, haverá sorteio juntamente com a Comissão 

Examinadora de Concurso Público. 
5.2.1  O ingresso no serviço público municipal obedecerá à ordem de 

classificação. 
 

 
“ANEXO I” 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

ASSISTENTE DE INFORMÁTICA: 
 

             CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções sobre Sistemas Operacionais para 
desktops e servidores (Windows e Linux), instalação, configuração e utilização;  



 

 

 

Pça. Getúlio Vargas, 81 – Centro – Tel./Fax: (34) 3351-1364 - Cep  38.190-000 - Sacramento – MG. 
Site: www.sacramento.cam.mg.gov.br – e-mail: secretaria@sacramento.cam.mg.gov.br 

 
 
 

  

 Câmara Municipal de Sacramento 
Estado de Minas Gerais 

Compromisso com a gente! 

MS-Windows Server: configuração e manutenção do Active Directory, Terminal Service, 
Domínio, Group Policy Objects (GPO), mapeamento e compartilhamento de pastas e 
arquivos, servidor de backup; Redes: configuração, organização e manutenção de 
intraestrutura rede lógica e física; configuração e compartilhamento de impressoras e 
demais equipamentos de rede; Noções de redes Padrões 802.3 e 802.11 a/b/g; Protocolo 
TCP/IP; Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE); Brigde; Gateway, DNS, Access 
Point; Port Forwarding; NAT;  DHCP; ACK TIMEOUT; dBm; canal; RTS Threshold; 
Fragmentation Threshold; AirMax; SSID; Wireless Security (WEP, WPA-TKIP, WPA-AES, 
WPA2-TKIP, WPA2-AES); WPA Authentication PSK; TX Rate Mbps; MS-Windows 7 e 8: 
conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, 
manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com 
o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos 
documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, 
marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração 
de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto; 
MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, 
pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, 
impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração 
de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MSPowerPoint 2010: 
estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, 
cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de 
objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. 
Internet: Navegação Segura, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de 
páginas, Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, 
anexação de arquivos; Programas antivírus, antispyware, antispam;  Manutenção e 
limpeza de computadores e demais equipamentos de informática; Conhecimentos em 
Windows Phone, Windows Mobile e Android; Conhecimentos de Java, Visual Basic, Delphi 
e SQL Server 2008 R2; Políticas de backup. 

 
 

   CONTADOR: 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fundamentos técnicos e acadêmicos de 
economia: noções básicas de economia; macroeconomia; microeconomia; política e 
planejamento econômico; o plano de metas; desenvolvimento socioeconômico; 
fundamentos técnicos e acadêmicos de contabilidade pública: conceito, campo de 
atuação; bens públicos, entidades públicas, conceito e classificação; contabilidade 
aplicada aos regimes próprios de previdência social; orçamento: conceito, elaboração e 
regime orçamentário; créditos adicionais: conceito e classificação; receitas e despesas 
orçamentárias; estágios e classificação; receitas e despesas extraorçamentárias, 
variações independentes da execução orçamentária; sistema de contas: conceito e 
classificação; demonstrativos contábeis: balanço orçamentário, financeiro e patrimonial e 
demonstrativo das variações patrimoniais; contabilidade orçamentária, financeira e 
patrimonial: despesas e receitas segundo as categorias econômicas; classificação 
funcional programática: código e estrutura; programa de trabalho de governo 
(demonstrativo de funções), orçamento- programa, programas e subprogramas 
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por projetos e atividades; comparativo da receita orçada com a arrecadada; comparativo 
da despesa autorizada com a realizada; demonstrativo da dívida flutuante (restos a pagar); 
organização dos serviços de contabilidade pública; formulas de escrituração contábil; 
controle dos bens patrimoniais; noções de licitações e contratos; noções da aplicação da 
Lei de Responsabilidade Fiscal; previdência social no Brasil e no mundo: evolução, 
situação atual, modelos e paradigmas; seguridade social; regimes previdenciários; 
previdência social pública: regime geral de previdência social, Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), benefícios, contribuições, financiamento, gestão e sustentabilidade; 
previdência do servidor público: regimes próprios de previdência social, benefícios, 
contribuições, financiamento, gestão,  para concessão das aposentadorias a servidores 
vinculados a regimes próprios de previdência social; noções das legislações e normas 
previdenciárias; conhecimentos básicos de informática, internet e operação de programas 
redatores de texto e planilhas eletrônicas de cálculo; conhecimento das legislações 
pertinentes, em especial Lei Federal 4.320/64, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei 
Complementar 101/2000 (LRF), Portaria MPS n.º 519, de 24 de agosto de 2011, Lei 
federal nº 9.717/98 e alterações, Constituição Federal e Emendas Constitucionais; demais 
conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 

 
 

As demais disposições do Edital permanecem inalteradas. 

 
Câmara Municipal de Sacramento, em 16 de maio de 2014. 

 
 
 
 

Dr. José Maria Sobrinho 
    Presidente da Câmara Municipal 

 


