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CÂMARA MUNICIPAL DE CANOAS 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO 01/2008 
 

EDITAL N.º 01/2008 
 

A Câmara Municipal de Canoas, no exercício de suas atribuições, faz saber, por este Edital, que realizará concurso público, 
através de provas de caráter competitivo, para provimento de cargo e formação de cadastro de reserva, sob o regime estatutário. 
O concurso reger-se-á pelas disposições contidas na Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Orgânica do Município e 
Leis Municipais nº 5.049/06 e 2.214/84, legislação superveniente e instruções contidas neste edital. 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O concurso público destina-se ao provimento para o cargo de Contador. 
1.2. As vagas oferecidas são aquelas constantes no quadro do item 1.4 deste edital. Em virtude do quantitativo oferecido, os 
candidatos inscritos concorrerão em lista única, em igualdade de condições, não havendo reserva de vagas para portadores de 
deficiência. 
1.3. A aprovação e classificação no concurso não assegura ao candidato o direito de nomeação no cargo público municipal, sendo 
apenas a expectativa de nele ser admitido, seguindo rigorosa ordem de classificação, ficando a concretização desse ato 
condicionada às disposições legais pertinentes e, sobretudo, ao interesse e necessidade da Câmara. 
 
1.4 Quadro Demonstrativo 

Cód. Cargo Escolaridade Padrão Vencimento 
Carga 

horária 
semanal 

Vagas 
previstas 

01 Contador 
Ensino superior completo, com registro no 
respectivo conselho de classe 

A -10 R$ 1.757,68 40h 1 

 
1.5 DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
PROCEDIMENTOS DATAS 

Publicação do Edital do Concurso público  27/02/2008 

Período de Inscrições pela internet, através do site www.fundatec.com.br. 27/02/2008 a 17/03/2008

Último dia para entrega do Laudo Médico condições especiais 18/03/2008 

Efetuar o Pagamento no vencimento do Bloqueto Bancário 18/03/2008 

Lista preliminar de Inscritos* 20/03/2008 

Período de Recursos - Homologação das Inscrições 24 e 25/03/2008 

Edital com data e locais de Prova* 20/03/2008 

Resultado da Homologação das Inscrições e Consulta Sala de Realização de Prova no site da Fundatec 27/03/2008 

APLICAÇÃO DAS PROVAS (DATA PROVÁVEL)-  30/03/2008 

Divulgação dos Gabaritos Preliminares a partir das 15 horas 31/03/2008 

Recebimento de Recursos Administrativos dos Gabaritos Preliminares 01 e 02/04/2008 

Divulgação dos Gabaritos Oficiais* 11/04/2008 

Divulgação das Justificativas para Manutenção/Alteração de Gabaritos* 11/04/2008 

Divulgação das Notas Preliminares* 14/04/2008 

Recebimento de Recursos Administrativos das Notas Preliminares 15 e 16/04/2008 

Divulgação das Notas Oficiais  23/04/2008 

Edital de Realização de Sorteio Público 23/04/2008 

Realização do Sorteio Público 25/04/2008 

Classificação Final para Homologação dos Cargos 29/04/2008 
 
* Todas as publicações serão divulgadas a partir das 15 horas da data estipulada neste cronograma, no site: 
www.fundatec.com.br. 
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1.5.1 O cronograma de execução do Concurso público poderá ser alterado pela FUNDATEC , a qualquer momento, em havendo 
justificadas razões, sem que caiba aos interessados qualquer direito de se opor, ou algo reivindicar em razão de alguma alteração. 
Será dada publicidade caso venha ocorrer.  
 
1.6 QUADRO DE REALIZAÇÃO DE PROVAS – DATAS PROVÁVEIS 

Datas Prováveis Local 

30/03/2008 
A ser divulgado no mínimo 8 (oito) dias antes da realização das provas em jornal de circulação 
local, no site www.fundatec.com.br e nos murais da FUNDATEC. É de inteira responsabilidade 
do candidato a identificação correta de seu local de realização de prova e o comparecimento no 
horário determinado. 

 
1.7 ATRIBUIÇÕES DO CARGO:  
Descrição Sintética: ser responsável por serviços de 
contabilidade no órgão  legislativo; assessorar e executar 
trabalhos de ordem técnica no campo contábil; financeiro, 
orçamentário e tributário. 

Descrição Analítica: prestar assessoramento ao 
Presidente, à Mesa, ao Secretário Geral, às Comissões, 
aos Vereadores e aos Diretores sobre matéria contábil, 
financeira, patrimonial, orçamentária e tributária; compilar 
informações de ordem contábil para orientar decisões; 
elaborar planos de contas e normas de trabalho de 
contabilidade; escriturar e/ou orientar a escrituração de 
livros contábeis de escrituração cronológica ou sistemática; 
fazer levantamento e organizar demonstrativos contábeis 
patrimoniais e financeiros; organizar e assinar balancetes e 
relatórios de natureza contábil ou gerencial; revisar 
demonstrativos contábeis; emitir pareceres sobre matéria 
contábil, financeira, orçamentária e tributária; efetuar 
perícias contábeis; orientar e coordenar trabalhos de 
tomadas de contas de responsáveis por bens ou valores; 
orientar e coordenar os trabalhos da área patrimonial e 
contábil – financeira; preparar relatórios informativos sobre 
a situação financeira, patrimonial e orçamentária; orientar, 
do ponto de vista contábil, o levantamento de bens 
patrimoniais; planejar modelos e fórmulas para uso dos 
servidores de contabilidade; assessorar a Comissão 
Permanente de Finanças e Orçamento sobre a matéria 
orçamentária e tributária; controlar dotações  orçamentárias 
referentes à remuneração dos servidores; atualizar-se 
quanto à efetiva realização de receita e despesa no âmbito 
do poder legislativo com vistas ao cálculo de despesa e 
limites constitucionais ou legais que a Câmara Municipal 
esteja sujeita; elaborar e emitir relatórios contábeis e 
financeiros, de caráter obrigatório, observando prazos e 
formalidades da legislação, bem como, em atendimento a 
determinações do Presidente; Freqüentar cursos de 
aperfeiçoamento; executar outras tarefas correlatas. 

Requisitos para o provimento: 
a) escolaridade: titular de curso superior completo. 
b) habilitação funcional: diploma de curso superior em 
Ciência Contábeis e inscrição no órgão de classe; prova de 
estar regularmente habilitado para o exercício da profissão. 

2. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS 

2.1 DA FORMAÇÃO DE CADASTRO 
Os candidatos aprovados para o cargo formarão um 
cadastro de reserva cuja admissão estará condicionada à 
liberação e/ou criação futura de vagas e ao prazo de 
validade deste Concurso Público.  

 

2.2 DA VALIDADE 
Este Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos a 
contar da data de publicação do Edital de homologação do 
resultado no Diário Oficial da União, podendo vir a ser 
prorrogado uma única vez por igual período, a critério da 
direção da Câmara Municipal de Canoas. 

 

3 DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições serão realizadas no período determinado 
no cronograma de execução, pela Internet, no endereço 
www.fundatec.com.br. A Fundatec disponibilizará 
computadores para acesso à Internet durante o período de 
inscrições, na Rua Professor Cristiano Fischer, nº 2012, em 
Porto Alegre, no horário comercial de atendimento ao 
público. 

3.2 Procedimentos para Inscrições - Acessar o endereço 
www.fundatec.com.br, a partir da 0 hora do 1º dia acessar 
“Concurso Público 01/2008” da CÂMARA MUNICIPAL DE 
CANOAS. O candidato encontrará o Edital de Abertura, 
Extrato do Edital e Inscrições – Abertas. Deverá ler o Edital 
de Abertura para conhecimento das normas reguladoras do 
Concurso Público 01/2008. As inscrições serão submetidas 
ao sistema, até às 23 horas e 59 minutos do último dia. O 
pagamento do bloqueto bancário poderá ser feito em 
qualquer agência bancária impreterivelmente até 
18/03/2008. O Bloqueto de Cobrança quitado será o 
comprovante de inscrição. Após dois dias úteis bancários 
do pagamento do Bloqueto de Cobrança, o candidato 
poderá consultar no endereço  www.fundatec.com.br e 
confirmar o pagamento de sua inscrição, clicando em 
Consulta Pagamento de Inscrição. O candidato, após 
homologação da inscrição, não precisará levar o 
comprovante de pagamento no dia da prova. 

3.3 Não serão considerados os pedidos de inscrição via 
internet, que deixarem de ser concretizados por falhas de 
computadores, congestionamento de linhas ou outros 
fatores de ordem técnica.  

3.4 Para efetuar a inscrição é imprescindível o número do 
Cadastro de Pessoa Física (CPF). O candidato que não o 
possuir, deverá solicitá-lo nos postos credenciados, 
localizados em qualquer agência do Banco do Brasil S.A., 
da Caixa Econômica Federal, dos Correios ou na Receita 
Federal em tempo hábil, isto é, antes do término das 
inscrições. 

3.5 O candidato inscrito via Internet terá exclusiva 
responsabilidade sobre as informações cadastrais 
fornecidas, sob as pena da lei. 

3.6 A Fundatec encaminha ao candidato e-mail meramente 
informativo, ao endereço eletrônico fornecido na ficha de 
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inscrição, não isentando o(a) candidato(a) de buscar  as 
informações nos locais informados no Edital. O site da 
FUNDATEC, www.fundatec.com.br será fonte permanente 
de comunicação de avisos e editais, além das publicações 
em jornal local dos extratos do Edital de Abertura e do dia e 
local de realização das provas. 

 

3.7 DO VALOR DAS INSCRIÇÕES 

CARGOS VALOR DAS 
INSCRIÇÕES 

Cargos de Nível Superior R$ 90,00 

 

3.8 DA REGULAMENTAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

3.8.1 O candidato poderá inscrever-se para o Concurso 
Público 01/2008 da CÂMARA MUNICIPAL DE CANOAS, 
mediante pagamento do valor correspondente, desde que 
atenda às exigências do cargo, conforme especificado nos 
itens 1.4 deste Edital.  

3.8.2 Não serão aceitas inscrições por via postal ou Fac-
símile, nem em caráter condicional. 

3.8.3 O candidato é responsável pelas informações 
prestadas na ficha de inscrição, arcando com as 
conseqüências de eventuais erros de preenchimento 
daquele documento.  

3.8.4 O candidato deverá identificar claramente na ficha de 
inscrição, o nome do cargo para o qual concorre, sendo de 
sua inteira responsabilidade o preenchimento correto.  

3.8.5 O CPF é informação indispensável para a inscrição.  

3.8.6 Não haverá devolução do valor da taxa paga. 

3.8.7 Serão canceladas as inscrições pagas com cheque, 
agendamentos bancários e outros meios, sem a devida 
provisão de fundos. Não serão homologadas as inscrições 
cujos bloquetos não forem pagos.  

3.8.8 Cabe exclusivamente ao candidato a decisão sobre 
suas condições de concorrer ao presente Concurso Público 
quanto à observância da escolaridade e outros requisitos 
exigidos. 

3.8.9 Na hipótese de pagamento em duplicidade da mesma 
inscrição, a devolução terá os descontos de custas 
bancárias e será feito exclusivamente na sede da 
FUNDATEC, Rua Professor Cristiano Fischer, nº2012, 
Porto Alegre, RS, mediante solicitação escrita 
circunstanciando o pedido. Será feito o agendamento do 
pagamento. 

3.8.10 Caso necessite de condições especiais para a 
realização da prova, o candidato deverá formalizar o pedido 
por escrito e/ou pela ficha eletrônica de inscrição, e 
entregar o atestado médico que justifique até o último dia 
do período de pagamento das inscrições no endereço da 
FUNDATEC ou remetê-lo por SEDEX para a FUNDATEC, 
Rua Prof. Cristiano Fischer, nº 2012, Porto Alegre, RS, CEP 
91.410 000. Se houver necessidade de tempo adicional, a 
justificativa deverá conter parecer emitido por especialista 
da área de deficiência. A Comissão do Concurso da 
Fundatec examinará a possibilidade operacional de 
atendimento à solicitação. Não será homologado o pedido 
de necessidades especiais para a realização da prova do 
candidato que descumprir quaisquer das exigências aqui 

apresentadas. Os atestados médicos terão valor somente 
para este Concurso, não sendo devolvidos aos candidatos.  

3.8.11 A candidata que tiver necessidade de amamentar 
deverá entregar atestado de amamentação até o dia 
18/03/2008 e durante a realização da prova deverá levar 
acompanhante, que ficará em sala reservada para essa 
finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A 
candidata que não levar acompanhante não realizará a 
prova. Não haverá compensação do tempo de 
amamentação ao tempo da prova da candidata. A 
FUNDATEC não se responsabilizará por acompanhantes 
menores de idade durante a realização das provas.  

 

3.9 DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

3.9.1 Nacionalidade brasileira ou portuguesa. Em caso de 
nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de 
igualdade entre brasileiros e portugueses, com 
reconhecimento do  gozo de direitos políticos, nos termos 
do §1º do art. 12 da Constituição Federal de 1988. 

3.9.2 Estar em gozo dos direitos civis e políticos. 

3.9.3 Possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos completos 
até a admissão. 

3.9.4 Ter habilitação específica de escolaridade e outros  
requisitos exigidos para o cargo ao qual se inscrever na 
admissão. 

3.9.5 Estar de acordo com as normas do presente 
Concurso Público. 

3.9.6 Ter aptidão física e mental para o exercício das 
atribuições do cargo. 

 

3.10 DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

3.10.1 A homologação do pedido de inscrição será dada a 
conhecer aos candidatos pelo site www.fundatec.com.br 
em Inscrições Homologadas – Preliminares, conforme 
cronograma. 

3.10.2 Da não homologação da inscrição, cabe recurso, que 
deverá ser dirigido em formulário à Comissão de Concurso 
Públicos da FUNDATEC, formulado no prazo máximo de 
48h úteis da publicação da lista dos homologados e 
protocolado junto ao Protocolo da FUNDATEC, no horário 
das 9h às 17h, via Fac-símile ou SEDEX, com dados do 
candidato circunstanciando o pedido, obedecendo 
rigorosamente o prescrito neste Edital. O candidato poderá 
usar também Formulário Eletrônico, que será 
disponibilizado no site www.fundatec.com.br e enviar da 0 
horas do primeiro dia previsto no Cronograma de Execução 
até às 24 horas do último dia do referido cronograma, 
obedecendo os mesmos regramentos contidos no item 
3.10. 

3.10.3 Nova lista de homologados dará ciência do 
deferimento dos candidatos que tiveram sua homologação 
aceita, em até 05 (cinco) dias úteis antes da realização das 
provas no endereço www.fundatec.com.br, Homologação 
das Inscrições – Lista Definitiva, conforme cronograma 
de execução. 

3.10.4 Serão indeferidos os pedidos de inscrições  como 
portador de deficiência, os candidatos que não 
apresentarem o atestado médico conforme previsto nos 
itens 3.8.10. 
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4 DAS PROVAS 

4.1. A prova teórico-objetiva do cargo será eliminatória, 
constituída de 40 (quarenta) questões, elaboradas com 
base nos programas – Anexo I e Quadro Demonstrativo de 
Provas, Anexo II. O candidato terá 3 (três) horas para a 
resolução da prova.  

4.2 As questões da prova teórico-objetiva serão de múltipla 
escolha, com 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D e E) e 1 
(uma) única resposta correta. 

4.3 Poderá ser passível de responsabilidade por crime o 
candidato que fraudar o presente Concurso Público. 

 

5 DA REALIZAÇÃO DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA  

5.1 A prova teórico-objetiva para o cargo será realizada no 
município de Canoas/RS. A divulgação de dia, locais e 
horários específicos de aplicação, conforme  Cronograma 
de Execução, será feita em jornal de circulação local de 
Canoas/RS,  na FUNDATEC e no endereço 
www.fundatec.com.br,  no prazo de 8 (oito) dias de 
antecedência da data de aplicação da mesma. É de inteira 
responsabilidade do candidato a identificação correta de 
seu local de realização da prova e o comparecimento no 
horário determinado. 

5.2 O ingresso na sala de provas será permitido somente 
ao candidato que apresentar documento de identidade que 
originou a inscrição: Cédula de Identidade ou Carteira 
expedida pelos Comandos Militares ou pelas Secretarias de 
Segurança Pública; pelos Institutos de Identificação e pelos 
Corpos de Bombeiros Militares; Órgãos fiscalizadores de 
exercício profissional ou Conselho de Classe; Carteira de 
Trabalho e Previdência Social ou Carteira Nacional de 
Habilitação - modelo novo (somente modelo aprovado pelo 
Artigo 159 da Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997); 
Passaporte (no prazo de validade); Carteira Funcional do 
Ministério Público. 

5.2.1 O documento de identidade deverá estar em perfeitas 
condições de uso, inviolado e com foto que permita o 
reconhecimento do candidato. 

5.2.2 Não serão aceitos como documentos de identidade: 
certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteira de 
motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras 
funcionais sem valor de identidade. Não será aceita cópia 
do documento de identidade, ainda que autenticada, nem 
protocolo do documento. 

5.2.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de 
apresentar, no dia de realização das provas, documento de 
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, 
deverá ser apresentado documento que ateste o registro da 
ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta 
(30) dias, ocasião em que será submetido à identificação 
especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e 
de impressão digital em formulário próprio, assim como 
apresentação de outro documento com foto e assinatura. 

5.2.4 A identificação especial será exigida, também, ao 
candidato cujo documento de identificação apresente 
dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 

5.2.5 A identificação especial será julgada pela Comissão 
do Concurso. Se, a qualquer tempo, for constatado, por 
meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por 
investigação policial, ter o candidato se utilizado de 

processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será 
automaticamente eliminado do Concurso público. 

5.3 Por ocasião da realização das provas, o candidato que 
não apresentar documento de identificação original e/ou a 
identificação especial não for favorável pela Comissão de 
Concurso , poderá ser eliminado automaticamente do 
Concurso público em qualquer etapa. 

5.4 O candidato deverá comparecer ao local designado, 
com antecedência mínima de meia hora, munido de 
documento de identidade, caneta tipo esferográfica, com 
tinta azul ou preta de ponta grossa. 

5.5 Não será permitida a entrada no prédio da realização 
das provas, do candidato que se apresentar após dado o 
sinal sonoro indicativo de início de prova. Estando no 
interior do prédio, o candidato só poderá ingressar na sala 
de provas, se acompanhado por fiscal da coordenação.  

5.5.1 Ao entrar na sala de realização de prova o candidato 
não poderá manusear e/ou consultar nenhum tipo de 
material.  

5.6 Em hipótese alguma haverá segunda chamada, seja 
qual for o motivo alegado, tampouco será aplicada prova 
fora do local e horário designado por Edital. 

5.7 Durante a realização da prova, não serão permitidas 
consultas de espécie alguma, bem como o uso de máquina 
calculadora, fones de ouvido, gravador, pagers, notebook, 
telefones celulares ou quaisquer aparelhos similares. O 
candidato que se apresentar no local da prova com 
qualquer tipo de aparelho eletrônico deverá, ao entrar na 
sala, logo após a identificação, desligá-lo. A FUNDATEC 
não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos 
e equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização 
das provas.  

5.7.1 O candidato, durante a realização da prova, não 
poderá usar óculos escuros e acessórios de chapelaria tais 
como boné, chapéu, gorro bem como cachecol ou manta e 
luvas. 

5.8. Em cima da classe o candidato deverá ter somente 
caneta esferográfica de cor azul ou preta e documento de 
identidade.  

5.8.1 O candidato só poderá retirar-se do recinto da prova, 
portando o caderno de provas, após 1 hora e 30 minutos do 
início da mesma. 

5.9 Ao término da prova, o candidato entregará ao fiscal da 
sala a grade de respostas devidamente preenchida.  

5.10 O candidato deverá assinalar suas respostas na grade 
de respostas com caneta esferográfica de tinta azul ou 
preta de ponta grossa. O preenchimento da grade de 
respostas é de inteira responsabilidade do candidato, que 
deverá proceder de acordo com as instruções específicas 
contidas neste edital, na prova e na grade de respostas. 

5.11 Em hipótese alguma haverá substituição da grade de 
respostas por erro ou desatenção do candidato. 

5.12 Não serão computadas as questões não assinaladas 
na grade de respostas e nem as questões que contiverem 
mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que 
legível. 

5.13 Não será permitida a permanência de acompanhante 
do candidato, ou pessoas estranhas ao Concurso Público, 
nas dependências do local onde for aplicada a prova. 
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5.14 O tempo de permanência na sala de prova é de, no 
máximo, 3h (três horas). Os dois últimos candidatos 
deverão se retirar da sala de prova ao mesmo tempo, 
assinando a ata de sala. 

5.15 Será excluído do Concurso público o candidato que: 

a) Tornar-se culpado por incorreção ou descortesia para 
com qualquer dos examinadores, executores, fiscais ou 
autoridades presentes; 

b) For surpreendido, em ato flagrante, durante a 
realização da prova, comunicando-se com outro candidato, 
bem como se utilizando de consultas não permitidas; 

c) Utilizar-se de quaisquer recursos ilícitos ou 
fraudulentos, em qualquer etapa de sua realização; 

d) Ausentar-se da sala sem o acompanhamento do fiscal, 
antes de ter concluído a prova e entregue a grade de 
respostas. 

5.16 Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura 
do Concurso público, a FUNDATEC poderá proceder, como 
forma de identificação, à coleta da impressão digital de 
todos os candidatos no dia de realização das provas, bem 
como usar detector de metais. 

5.17 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, 
por qualquer membro da equipe de aplicação das provas 
e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes 
ao conteúdo das provas e/ou a critérios de 
avaliação/classificação. 

5.18 O Cronograma de Execução, aponta a data provável 
de execução das provas, que poderá ser adiada por 
imperiosa necessidade, decidida pela Comissão de 
Concurso da FUNDATEC e da CÂMARA MUNICIPAL DE 
CANOAS. 

 

6 DA AVALIAÇÃO E DA APROVAÇÃO 

6.1. As provas teórico-objetivas serão avaliadas em 100 
(cem) pontos, sendo que cada questão valerá 2,5 (dois 
vírgula cinco) pontos.  

6.2 Para o cargo haverá prova com conteúdos de caráter 
eliminatório nas provas teórico-objetivas, conforme Quadro 
Demonstrativo de Provas – Anexo II, os candidatos deverão 
acertar, no mínimo, 50% das questões eliminatórias da 
prova. O candidato que não alcançar esse número mínimo 
estará automaticamente eliminado do Concurso. Os pontos 
referentes às demais partes da prova teórico-objetiva de 
caráter classificatório, serão somados à pontuação obtida 
nos conteúdos de caráter eliminatório, sendo considerados 
aprovados os candidatos que obtiverem nota final igual ou 
superior a 50 (cinqüenta) pontos. 

 

7 DOS RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO DO 
GABARITO, NOTA DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA 

7.1 Os pedidos de revisão do gabarito terão o prazo de 02 
(dois) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subseqüente 
ao da publicação dos gabaritos preliminares e notas das 
provas teórico-objetivas, conforme cronograma de 
execução.  

7.2 Os recursos e pedidos de revisão poderão ser 
dirigidos pessoalmente ou por SEDEX a FUNDATEC, 
das 9 às 17h, ou por formulário eletrônico que estará 
disponível no site www.fundatec.com.br.  

7.2.1 Se entregues na FUNDATEC: deverão fazê-lo das 
09 às 17 horas, na Rua Prof. Cristiano Fischer, nº2012, 
Partenon, POA, através de formulário próprio, conforme 
modelo que será disponibilizado no endereço 
www.fundatec.com.br. 

7.2.2 Se entregues na Câmara de Canoas: deverão fazê-
lo das 12 às 17 horas, na Rua Ipiranga, nº 95, sala 105 no 
Protocolo Geral, POA, através de formulário próprio, 
conforme modelo que será disponibilizado no endereço 
www.fundatec.com.br. 

7.2.3 Se encaminhados por SEDEX: Serão aceitos 
recursos interpostos por SEDEX, desde que tiverem sido 
respeitadas as especificidades do item 7 e seus subitens e 
postados até às 17 horas, em agência dos Correios, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do primeiro dia útil 
subseqüente ao da publicação dos gabaritos preliminares e 
notas das provas teórico-objetivas. A FUNDATEC não se 
responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a 
chegada do SEDEX a essa instituição. 

7.2.4 Os recursos dirigidos pessoalmente e protocolados, 
deverão estar em envelope fechado, sempre em 2 vias, 
contendo: 
a) Nome completo e número de inscrição do candidato; 
b) Cargo a que concorre; 
c) Nome do Concurso público; 
d) Objeto do pedido e exposição de argumento com 
fundamentação circunstanciada. 

7.2.5 O candidato poderá usar também formulário 
eletrônico, que será disponibilizado no site 
www.fundatec.com.br e enviar da 0 hora do primeiro dia 
previsto no Cronograma até às 24 horas do 2º dia do 
referido cronograma, obedecendo aos mesmos 
regramentos contidos no item 7. 

7.2.5.1 Para a opção por recursos eletrônicos, o candidato 
deverá ter endereço eletrônico, e-mail, para confirmar o 
protocolo de recebimento. As orientações estarão 
disponíveis no site www.fundatec.com.br . 

7.2.5.2 Não serão considerados os recursos eletrônicos, 
que deixarem de ser concretizados por falhas de 
computadores, congestionamento de linhas ou outros 
fatores de ordem técnica.  

7.3 Não serão considerados os recursos formulados fora do 
prazo ou que não contenham elementos indicativos no item 
7 deste Edital. 

7.4 Os recursos deverão ser datilografados ou digitados 
conforme modelo que será indicado no endereço eletrônico 
www.fundatec.com.br. 

7.5 Recursos e argumentações apresentados fora das 
especificações estabelecidas neste edital e argumentações 
idênticas serão indeferidos. 

7.6 Os pontos relativos à questão eventualmente anulada 
da prova teórico-objetiva serão atribuídos a todos os 
candidatos que realizaram a prova. Se houver alteração do 
gabarito oficial preliminar da prova teórico-objetiva, por 
força de impugnações ou correção, as provas serão 
corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo. Em 
hipótese alguma haverá alteração do quantitativo de 
questões de cada uma das partes da prova teórico-objetiva. 

7.7 A Banca Examinadora da FUNDATEC - Fundação 
Universidade-Empresa de Tecnologia e Ciências constitui 
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última instância para recurso, razão pela qual não caberão 
recursos adicionais. 

7.8 Todos os recursos serão analisados e as justificativas 
da manutenção/alteração de gabarito serão divulgadas no 
endereço eletrônico www.fundatec.com.br, até um dia útil 
após a divulgação do gabarito oficial definitivo. Não serão 
encaminhadas respostas individuais aos candidatos. 

7.9 Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão 
de recursos, recursos de recursos e/ou recurso de gabarito 
oficial definitivo. 

7.10 As justificativas para manutenção/alteração de 
gabaritos estarão à disposição para vistas dos candidatos 
no site www.fundatec.com.br, ou na sede da Fundatec, Rua 
Prof. Cristiano Fischer, n° 2012 - Porto Alegre. 

7.11 Não serão aceitos recursos administrativos de revisão 
de gabarito e notas interpostos por fax-símile, telex, 
telegrama, e-mail ou outro meio que não o especificado 
neste Edital. 

 

8 DA CLASSIFICAÇÃO 

8.1 A aprovação na prova teórico-objetiva será pré-requisito 
para a classificação do candidato no cargo. 

8.2 A classificação dos candidatos inscritos e aprovados no 
cargo, conforme opção feita pelos mesmos no momento da 
inscrição, obedecerá ao disposto no item 6 e seus subitens. 

8.3 Em caso de empate na classificação dos candidatos, 
serão observados, sucessivamente, os seguintes critérios 
a) maior pontuação na prova de Conhecimentos 

Específicos; 
b) maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 
c) maior pontuação na prova de Legislação; 
d) maior pontuação na prova de Informática; 
e) sorteio público. 
 
8.4 A FUNDATEC não fornecerá aos candidatos aprovados 
atestado ou certificado de participação ou classificação no 
Concurso.  
 

9 DO PROVIMENTO DOS CARGOS 

9.1 A CÂMARA MUNICIPAL DE CANOAS reserva-se o 
direito de chamar os candidatos aprovados no Concurso 
Público, de acordo com as respectivas ordens de 
classificação e cotas na medida de suas necessidades. A 
aprovação do candidato no Concurso Público, não 
assegura o direito à admissão, mas apenas a sua 
expectativa, seguindo a respectiva ordem de classificação.  

9.2 O provimento do cargo dar-se-á conforme as 
necessidades da Câmara Municipal de Canoas, seguindo 
rigorosamente a ordem de classificação dentro do prazo de 
validade do concurso. 

9.3. Para o provimento do cargo, deverão ser apresentados 
os documentos que comprovem os seguintes requisitos: 

a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou, ainda, gozar das 
prerrogativas contidas no artigo 12, parágrafo 1º da 
Constituição Federal; 

b) estar em dia com o serviço militar, quando do sexo 
masculino; 

c) estar em dia com as obrigações eleitorais;  

d) possuir idade mínima de 18 anos; 

e) possuir a escolaridade e titulação exigida para o cargo; 

f) não registrar antecedentes criminais, estando em pleno 
gozo dos direitos civis e políticos; 

g) ter boa saúde física e mental, verificada através de 
inspeção realizada pelo órgão competente do Município,  

h) os candidatos aprovados e classificados considerados 
inaptos quando da realização do exame médico pré-
admissional, ou que não se sujeitarem a realização do 
mesmo, serão eliminados do processo admissional. 

i) entregar duas fotos 3x4, cópia do documento de 
identidade, do CPF, do PIS ou PASEP e Declaração de 
Bens; 

j) preencher os requisitos previstos para o cargo, descritos 
no item 1.4 deste Edital; apresentar a habilitação específica 
e atender aos pré-requisitos exigidos para o exercício do 
cargo no qual se inscreveu, que deverão estar concluídos 
na data da convocação pela Instituição; 

l) apresentar declaração ou certidão de negativa de débito 
com os Conselhos e/ou Ordem ; 

9.4. Os candidatos aprovados deverão comunicar à Câmara 
Municipal de Canoas qualquer mudança de endereço, sob 
pena de, não sendo encontrados, serem considerados 
eliminados deste Concurso Público. 

9.5 A admissão do candidato fica condicionada à 
apresentação e à entrega dos documentos necessários, 
conforme solicitado pela instituição, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis. 

9.6 A admissão do candidato fica condicionada ainda à 
observância do Art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, 
referente a acúmulo de cargos públicos. 

9.7 A admissão dos candidatos aprovados no Concurso 
dar-se-á conforme o regime jurídico vigente na instituição 
na data da admissão. 

10 DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 Os Editais referentes ao Concurso Público serão 
divulgados e estarão disponíveis,  na FUNDATEC, na Rua 
Prof. Cristiano Fischer, nº 2012, em Porto Alegre e no site 
http://www.fundatec.com.br. 

10.2 As inscrições de que trata este Edital implicam o 
conhecimento das presentes instruções por parte do 
candidato e seu compromisso tácito de aceitar as condições 
da sua realização. 

10.3 Será excluído do Concurso o candidato que fizer, em 
qualquer documento, declaração falsa ou inexata. A 
inexatidão das informações, irregularidades dos 
documentos, ou não comprovação dos mesmos no prazo 
solicitado pela CÂMARA MUNICIPAL DE CANOAS, ainda 
que verificadas posteriormente, eliminarão o candidato do 
Concurso, anulando-se todos os atos decorrentes de sua 
inscrição. 

10.4 A CÂMARA MUNICIPAL DE CANOAS e a FUNDATEC 
não se responsabilizarão por quaisquer cursos, textos ou 
apostilas referentes a este Concurso Público elaborados 
e/ou confeccionados  
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10.5 Será eliminado o candidato que for apanhado em 
flagrante utilizando-se de materiais não permitidos ou 
utilizando-se de qualquer meio na tentativa de burlar a 
prova. 

10.6 A convocação oficial do candidato para o processo de 
contratação será através de AR com aviso de confirmação 
de entrega enviada ao endereço fornecido pelo candidato, 
tendo este o prazo de três dias úteis, contados a partir do 
dia de recebimento da mesma, para manifestar, por escrito, 
sua aceitação.  

10.7 É responsabilidade exclusiva do candidato classificado 
manter atualizado o seu endereço no setor administrativo 
da CÂMARA MUNICIPAL DE CANOAS, sito à Rua 
Ipiranga, n° 123, nesta cidade, pessoalmente ou por 
procuração.  

10.8 A Câmara Municipal de Canoas não se responsabiliza 
por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: 
a) endereço não atualizado; 
b) endereço de difícil acesso; 

c) correspondência devolvida pela ECT, por razões 
diversas; 

d) correspondência recebida por terceiros. 
 
10.9 O candidato convocado pela Câmara Municipal de 
Canoas que não comparecer no prazo estipulado estará 
excluído do Concurso Público. 

10.10 A correspondência enviada ao endereço fornecido 
pelo candidato presume-se entregue. 

10.11 Os casos omissos serão resolvidos pela Equipe de 
Concurso da FUNDATEC. 

 
Canoas, 27 de fevereiro de 2008. 

 
ALOISIO BAMBERG 

 
Presidente da 

 CÂMARA MUNICIPAL DE CANOAS 
 
 

 
 

 

ANEXO I – PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1. Leitura e compreensão de textos. 
1.1 Assunto. 
1.2 Estruturação do texto. 
1.3 Idéias principais e secundárias. 
1.4 Relação entre idéias. 
1.5 Recursos de argumentação. 
1.6 Informações implícitas: pressupostos e subentendidos. 
1.7 Processos de coesão: nexos, elementos de referência. 
2. Léxico 
2.1 Significação de palavras e expressões no texto. 
2.2 Substituição de palavras e de expressões no texto. 
2.3 Parônimos e homônimos 
2.4 Estrutura e formação de palavras (afixos, radicais e desinências). 
3. Aspectos gramaticais: 
3.1 Ortografia: sistema oficial vigente. 
3.2 Fonética: relações entre fonemas e letras, emprego das letras, acentuação gráfica . 
3.3 Flexões e emprego de classes gramaticais. 
3.4 Vozes verbais e sua conversão. 
3.5 Concordância nominal e verbal. 
3.6 Regência nominal e verbal. 
3.7 Emprego do acento indicativo de crase. 
3.8 Identificação e classificação de termos do período simples. 
3.9 Colocação de termos e orações no período.  
3.10 Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos pronomes relativos. 
3.11 Equivalência e transformação de estruturas. 
3.12 Pontuação. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
1. BECHARA, Evanildo. Gramática Escolar da Língua Portuguesa. 1ª ed. – 6ª reimpr. Rio de Janeiro: Lucerna, 2006. 
2. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 43ª ed. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional, 2000. 
3. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 2ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1986. 
4. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação.  16ª ed. São Paulo: Ática, 2002. 
5. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de Texto: leitura e redação.  4ª ed.  São Paulo: Ática, 2002. 
6. MORENO, Cláudio; GUEDES, Paulo Coimbra. Curso básico de redação. 11ª ed. São Paulo: Ática, 1996. 
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LEGISLAÇÃO 
 
1. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
TÍTULO III – Da Organização do Estado 
Capítulo VII – Da Administração Pública – artigos 37 a 41 
 
2. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 
Disposições Preliminares artigos 1º a 7º Poder Legislativo artigos 12 e 31 Poder Executivo artigos 59 a 63 e 66 Vice-Prefeito artigo 
69 Secretários Municipais artigos 73 a 75 
 
3. ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
Estágio Probatório artigos 19 a 25 
Da Posse artigos 62 a 66 
Deveres artigo 205 
Proibições artigo 206 
Responsabilidade artigo 207 a 224 
 
4. LEI 5.049 
Das Disposições Preliminares artigos 1º a 3º Da Estrutura e Composição artigos 4º e 5º Do Ingresso na Categoria Funcional artigo 
7º Das Classes artigo 8º Da Promoção artigo 9º Do Vencimento e da Remuneração artigos 20 a 22 
 
 
INFORMÁTICA  
 
1. Conhecimentos do sistema operacional Microsoft Windows XP Professional: Área de Trabalho, Barra de tarefas e Barra de 

ferramentas: identificação do ambiente, características, configuração e uso das funcionalidades. Windows Explorer, Meu 
Computador, Meus Documentos, Meus locais de rede, Documentos compartilhados, Localizar ou Pesquisar, Ajuda e Suporte, 
Painel de Controle e Lixeira: identificar ambientes, componentes das janelas, menus, barras de ferramentas e ícones; saber 
utilizar as funcionalidades dos programas e aplicativos através de menus, ícones, teclado e/ou mouse. Realizar operações 
sobre arquivos e pastas: copiar, mover, excluir, recortar, colar, renomear, etc. Identificação e utilização de nomes válidos de 
arquivos, pastas e subpastas. 

2. Conhecimentos sobre os programas Microsoft Word 2007: Identificar o ambiente, características, componentes da janela, 
funcionalidades, formatações e configurações. Identificar e saber as funcionalidades, configurações e utilização dos menus, 
ícones e botões da janela principal do Word 2007. Abrir, criar, configurar, formatar, imprimir e salvar um documento, utilizado 
menus, ícones, teclado e/ou mouse. Identificar, saber personalizar e utilizar os ícones das barras de Ferramentas Padrão, 
Tabelas e bordas, Formatação, Desenho, Figura e WordArt, para formatar e reconhecer a formatação de textos e documentos. 

3. Conhecimentos sobre o programa Microsoft Excel 2007: Identificar o ambiente, características, componentes da janela, 
funcionalidades, formatações e configurações. Identificar e saber as funcionalidades, configurações e utilização dos menus, 
ícones e botões da janela principal do Excel 2007. Definir, identificar e diferenciar célula, planilha e pasta. Formatar e salvar 
uma planilha e pasta. Identificar, saber personalizar e usar os ícones das barras de ferramentas Padrão, Formatação, 
Desenho, Bordas, Figura, Gráfico e WordArt, para formatar e reconhecer a formatação de textos, documentos, planilhas e 
tabelas. Abrir, fechar e salvar pastas e planilhas. Saber utilizar e executar as funcionalidades do MS Excel 2007 utilizando 
menus, ícones, teclado e/ou mouse. 

4. Conhecimentos sobre Intranet e Correio Eletrônico; Internet Explorer 6 ou superior e Outlook Express 6 ou superior: 
Conceituar, identificar, caracterizar e diferenciar Internet, Intranet e Correio Eletrônico. Identificar o ambiente, características, 
configurações e componentes da janela principal do Internet Explorer e Outlook Express e saber utilizar suas funcionalidades. 
Internet Explorer: Identificar e saber usar as funcionalidades das barras de Menus (Arquivo, Editar, Exibir, Favoritos, 
Ferramentas e Ajuda), de Ferramentas (Botões padrão e Barra de endereços), de Status, de Informações e Explorer. Outlook 
Express: identificar e saber usar as funcionalidades das barras de Menus (Arquivo, Editar, Exibir, Ferramentas, Mensagem e 
Ajuda), de Ferramentas e Modos de Exibição, Catálogo de endereços. 

  
BIBLIOGRAFIA 
 
1. BATTISTI, Júlio. Windows XP – Home & Professional Para Usuários e Administradores. Rio de Janeiro: Axcel Books do Brasil 

Editora, 2002. 
2. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Internet Explorer 6 ou superior. (Ajuda eletrônica integrada ao Programa Internet 

Explorer 6). 
3. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Excel 2007. (Ajuda eletrônica integrada ao Programa MS Excel 2007). 
4. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Word 2007. (Ajuda eletrônica integrada ao Programa MS Word 2007). 
5. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Windows XP. (Ajuda eletrônica integrada ao MS Windows XP). 
6. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Outlook Express 6 ou superior (Ajuda eletrônica integrada ao Programa Outlook 

Express 6). 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
1. Administração Pública:  
1.1 Conceitos; administração direta e indireta. Lei de Responsabilidade Fiscal: Principais normas constitucionais e legais; 

conceitos e cálculos referentes aos demonstrativos obrigatórios. 
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1.2 Orçamento Público: conceitos; tipos; princípios orçamentários; aspectos constitucionais e legais vigentes; fases do processo 
orçamentário; Créditos Adicionais. 

1.3 Controles Interno e Externo e as Contas Governamentais: controle interno; controle externo; tomada e prestação de contas; 
prazos nos processos de tomada e prestação de contas. 

1.4 Licitação Pública: conceito; princípios; editais; modalidades; prazos; dispensa e inexigibilidade; contratos: publicação, 
alterações, inexecução ou rescisão; pregão. 

2. Contabilidade Pública:  
2.1. Conceito; objetivos; campo de aplicação; regimes contábeis. Elementos e classificações patrimoniais, avaliação e variações 

patrimoniais. 
2.2. Plano de Contas e Sistemas: conceitos; elencos de contas; sistemas de contabilidade pública e prática de escrituração; 

encerramento de contas. 
2.3. Demonstrações Contábeis: conceitos; balanços orçamentário, financeiro e patrimonial; demonstração das variações 

patrimoniais. 
2.4. Receita  e Despesa Pública: conceitos; classificações; estágios; receita corrente líquida e regime de adiantamento. Resíduos 

Ativos e Passivos: aspectos legais e técnicos. 
3. Contabilidade Empresarial:  
3.1 Teoria Contábil: conceitos, princípios fundamentais, elementos e situações patrimoniais, regimes e métodos contábeis. 
3.2 Prática Contábil: Escrituração, plano de contas, demonstrações contábeis. 
3.3 Custos: Conceitos, classificações, Custos com Pessoal, com Material e Gerais; Apuração de Custos e Análise custo-volume-

lucro. 
3.4 Análise de Balanços: Análises de Liquidez, de Rentabilidade e dos Riscos; Alavancagens Financeira, Operacional e 

Combinada. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
1. CRUZ, Flávio da. Lei de Responsabilidade Fiscal Comentada. São Paulo: Atlas, 2000. 
2. LICHTNOW, Rolf H. Contabilidade e Administração Pública. 2ª edição. Pelotas: EDUCAT (Editora da Universidade Católica de 

Pelotas), 2003. 
3. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 19ª edição. São Paulo: Malheiros, 1994. 
4. REIS, Heraldo da Costa e MACHADO JR., J. Teixeira. A Lei 4320 Comentada. 30ª edição. Rio de Janeiro, 2001. 
5. SLOMSKI, Valmor. Manual de Contabilidade Pública. São Paulo: Atlas, 2001. 
6. DUTRA, René Gomes. CUSTOS – Uma Abordagem Prática.  5a. Edição – São Paulo: Editora Atlas. 2002. 
7. EQUIPE DE PROFESSORES DA FEA/USP. Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações. São Paulo: Atlas, 2003.  
8. CONSTITUIÇÕES Federal de 1988 e Estadual de 1989 – Normas relativas à Administração Pública e ao Processo 

Orçamentário. 
9. Leis Federais  4.320, de 17 de março de 1964; 6.404, de 15 de dezembro de 1976; 8.666, de 21 de junho de 1993; 8.883, de 

08 de junho de 1994; 10.520, de 17 de julho de 2002.  
10. PORTARIAS da Secretaria do Tesouro Nacional, vigentes na data da publicação deste Edital.  

 
ANEXO II - QUADRO DEMONSTRATIVO DE PROVAS 

 

Cargos-( para futura 
decisão) 

Componentes das Provas/ 
Caráter (*) 

N° de 
Questões

Pontos 
Questão 

N° Mínimo 
de Acertos 

p/ 
Component

e 

Nº Mínimo 
de Acertos 

do Total 

Nº mínimo 
de Pontos 

do total 

Cargos de Nível 
Superior  

Língua Portuguesa (C) 
Legislação (C) 
Informática (C) 
Conhecimentos Específicos (E/C) 

08 
07 
05 
20 

2,5 
2,5 
2,5 
2,5 

- 
- 
- 

10 

20 50 

 
(*) Caráter: (E) Eliminatório    (C) Classificatório     (E/C) Eliminatório/Classificatório. 

 
 

Os Modelos de Requerimento para Recursos, estarão disponíveis no Endereço Eletrônico www.fundatec.com.br nas 
datas estipuladas no cronograma. 

 
 

 

Informações on line www.fundatec.com.br 
concursos@fundatec.com.br 

Fone- 33201016 

 


