PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
www.barramansa.rj.gov.br
Concurso Público para Provimento de Vagas em Cargos de Nível Superior, Médio e Fundamental
Edital de retificação no 002/2010
O Prefeito Municipal de Barra Mansa, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Artigo 37 da Constituição Federal, torna pública a retificação
do Edital no 001/2009 e seus anexos, publicado em 30 de dezembro de 2009.
Onde se lê:
2.2. Os candidatos aprovados em todas as fases serão convocados e nomeados sob o regime Estatutário.
O ingresso do candidato aprovado em qualquer dos cargos ou funções de que trata este Edital, dar-se-á no respectivo nível salarial inicial. O seu
enquadramento funcional será regido pelo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos vigente à época.
Leia-se:
2.2. Os candidatos aprovados em todas as fases serão convocados e nomeados sob o regime Estatutário.
O ingresso do candidato aprovado em qualquer dos cargos ou funções de que trata este Edital, dar-se-á no respectivo nível salarial inicial. O seu
enquadramento funcional será regido pelo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos vigente à época ou o que vier a substituí-lo.
A carga horária dos diversos cargos está discriminada no quadro abaixo:
Carga Horária dos Diversos Cargos do Município
Cargos
Carga Horária
Advogado, Cirurgião Dentista, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico (todas as especialidades)
20h/semanais
Professor I (todas as especialidades), Instrutor de Braile, Intérprete Tradutor de Libras, Professor II 22h/semanais
(educação infantil e séries iniciais), Orientador Educacional, Orientador Pedagógico, Psicopedagogo,
Pedagogo, Terapeuta Ocupacional.
Todos os demais cargos
40h/semanais
Onde se lê
2.3. A remuneração inicial para todos os cargos é de R$465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais), exceto para os cargos de Orientador
Pedagógico e Orientador Educacional que é de R$512,45 (quinhentos e doze reais e quarenta e cinco centavos).
Leia-se:
2.3. O vencimento básico para todos os cargos da administração será de R$510,00 (quinhentos e dez reais), exceto para os cargos de Orientador
Pedagógico e Orientador Educacional que é de R$512,45 (quinhentos e doze reais e quarenta e cinco centavos). Ao vencimento básico serão acrescidas
as gratificações e vantagens inerentes a cada cargo, conforme legislação municipal, que estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura, de
segunda a sexta-feira, de 8h30min às 17h.
Fica inserido o item 13.14, nas Disposições Finais, com a seguinte redação:
13.14. O presente edital poderá ser impugnado por qualquer cidadão até o dia 22 de janeiro de 2010, através de requerimento endereçado ao Presidente
da Comissão do Concurso.
No Anexo IV – Conteúdo Programático, substituir conteúdo específico para o cargo de Controlador por:
Matemática Financeira
Juros simples e compostos: Montante e juros. Taxa real e taxa efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes. Capitalização contínua. Descontos:
simples, composto, racional e comercial. Amortizações. Fluxo de caixa. Valor atual.
Noções de Direito Constitucional
Constituição: conceito e classificação. Princípios fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Direitos e garantias
fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos. Organização do Estado: Organização político-administrativa. Administração pública:
Princípios e servidores públicos civis. Formas e sistemas de governo. Os Municípios na Constituição de 1988: posição, autonomia e intervenção.
Governo Municipal.
Noções de Direito Civil
Das pessoas: Pessoa Natural: conceito, personalidade, capacidade, domicílio. Pessoa Jurídica: conceito, classificação, domicílio, responsabilidade,
começo e extinção. Dos bens: conceito, características e classificação. Fato Jurídico e Ato jurídico em sentido estrito: conceito. Negócio Jurídico:
conceito, classificação, elementos, defeitos, necessidades. Contratos: conceitos, formação, classificação, efeitos particulares. Contratos de compra e
venda, permuta e doação, locação de bens móveis e transporte. Das coisas. Posse: conceito, classificação, efeitos, aquisição e perda. Propriedades:
Conceito, características, espécies, formas de aquisição e perda da propriedade móvel e imóvel. Dos direitos reais sobre coisas alheias. Conceito e
espécies. Enfiteuse, usufruto, uso, habitação, penhor, hipoteca, compromisso irretratável de venda.
Noções de Direito Comercial
Comerciante: requisitos, impedimentos, registro e escrituração mercantil. Sociedades mercantis: tipos societários e principais características.
Sociedades por quotas de responsabilidade limitada: constituição, nome comercial, responsabilidade dos sócios e gerentes. Sociedade Anônima:
espécies, organização interna, responsabilidade dos administradores e títulos mobiliários. Operações societárias: transformação, incorporação, fusão e
cisão. Contratos mercantis: compra e venda, arrendamento mercantil (leasing), franquia (franchising) e faturização (factoring). Títulos de crédito:
princípios gerais, duplicata e cheque. Falência e Concordata: distinção e principais efeitos, classificação dos créditos na falência.
Noções de Direito Administrativo
Conceito. Sistemas Administrativos: Sistema do Contencioso Administrativo e Sistema Judiciário. A organização administrativa brasileira. Entidades
Políticas e Administrativas: classificação (estatais, autarquias, fundacionais e paraestatais). Poderes Administrativos: vinculado, discricionário,
hierárquico, disciplinar, regulamentar e poder de polícia: fundamento, objeto, finalidade, extensão e limites, atributos, meios de atuação, sanções e
condições de validade.
Direito Tributário
Noção de tributo: impostos, taxa e contribuição de melhoria. Fontes do Direito Tributário: leis, decretos, normas complementares. Interpretação e
integração da legislação tributária. Obrigação tributária. Obrigação principal e acessória. Fato gerador: definição. Atos e negócios jurídicos
condicionais para determinação do momento do fato gerador. Competência tributária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Indelegabilidade da competência tributária. Responsabilidade por infrações. O ilícito tributário. Crédito tributário: definição e constituição.
Lançamento do crédito tributário: definição, modalidades e efeitos do lançamento. Suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário: a restituição do
indébito tributário. Não incidência, imunidade e isenção tributária. Repartição das receitas tributárias. Código Tributário do Município de Barra Mansa.
Legislação Fiscal
Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, pressupostos legais, hipóteses de incidência, contribuinte e responsáveis, base de
cálculo, alíquotas, não incidência, imunidade e isenção, inscrição, lançamento e penalidades. Impostos sobre Transmissão "intervivos" de Bens de
Direitos a eles Relativos. ITBI: pressupostos legais, hipótese de incidência, fato gerador, contribuinte e responsáveis, base de cálculo, alíquota, não
incidência, imunidade e isenção, lançamento e recolhimento. Imposto Sobre Serviço De Qualquer Natureza – ISS: pressupostos legais, hipótese de
incidência, fato gerador, lista de serviços, enquadramento da atividade do contribuinte, contribuinte e responsáveis, base de cálculo, alíquota, não
incidência, imunidade e isenção, inscrição, local da prestação do serviço, lançamento, recolhimentos, cadastro fiscal, fiscalização e penalidades.
Imposto Sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos – IVVC: pressupostos, legais, hipótese de incidência, fato gerador, contribuinte e
responsáveis, base de cálculo, alíquotas, local de vendas, lançamento, recolhimento e penalidades. Taxas: taxa de limpeza pública, taxa de iluminação
pública, taxa de licença, hipótese de incidência, fato gerador, contribuinte, base de cálculo, isenção e penalidades. Contribuição de Melhoria: hipótese
de incidência, isenção, contribuinte e responsáveis, base de cálculo, lançamento e recolhimento.
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Contabilidade Geral
Estrutura conceitual contábil, princípios e normas contábeis, campo de atuação e objetivos da contabilidade. Equação Contábil, estados patrimoniais,
fatos contábeis. Procedimentos contábeis, Variações patrimoniais. Despesas e Receitas, Regime de Competência e Regime de Caixa, Apuração de
Resultado, Distribuição de Resultado, Operações Mercantis, Tratamento de Estoques, Tratamento de Recebíveis, Tratamento de Disponibilidades,
Ativos Permanentes.
No Anexo IV – Conteúdo Programático, substituir conteúdo específico para o cargo de Professor II por:
Estudos Sociais: I - As Regiões Brasileiras - Aspectos físico, econômico e humano: Região Norte; Região Nordeste; Região Sudeste; Região Sul;
Região Centro-Oeste. II - História do Brasil. O descobrimento do Brasil: os primeiros habitantes. Brasil Colônia: as primeiras expedições; as
capitanias hereditárias; os governos gerais; as entradas e bandeiras; a Inconfidência Mineira. Brasil Império: proclamação da Independência; primeiro
reinado; período regencial; segundo reinado; abolição da escravatura. Brasil República. Os Governos Militares. A Nova República. Ciências: I – O Ar
Atmosférico: composição; camadas da atmosfera; pressão atmosférica; direção e velocidade dos ventos; importância do ar e dos ventos. II - Água:
composição; ciclo da água; estados físicos e mudanças de estado; qualidade da água. III - O Solo: as camadas da terra; o solo e o subsolo; o solo e o
plantio; irrigação e drenagem; composição das rochas. IV - Os Animais: classificação; principais características e exemplos dos grandes grupos de
invertebrados; principais. Matemática: I - Aritmética, Álgebra e Análise: noções de lógica; conjuntos; sistemas de numeração; números naturais,
inteiros, racionais e reais; propriedades, operações, ordem, valor absoluto e proporcionalidade. Análise, interpretação e resolução de situações,
problemas a partir dos diversos significados das operações. Aplicação das propriedades operatórias nas técnicas de cálculo mental e estimativas.
Equações e inequações de 1o e de 2o graus. Sistemas de equações e de inequações de 1o e de 2o graus. II - Sequência: noção intuitiva e de limite de
uma sequência. Progressões aritméticas e geométricas. Porcentagens, juros simples e compostos. Teorema Fundamental da Álgebra. Análise
Combinatória. Noções de probabilidade. III - Geometria: Ângulos, triângulos e quadriláteros; áreas e perímetros das principais figuras planas;
semelhança de triângulos e polígonos; relações métricas em triângulos; circulo e circunferência. Relação entre arcos. Sólidos geométricos e suas
propriedades. Composição e decomposição de figuras planas e espaciais, planificações. IV - Unidades de Medidas: comprimento, superfície, volume,
tempo, capacidade e massa. V - Tratamento da informação e Estatística Básica: Leitura e interpretação de dados em tabelas e gráficos. Análise
exploratória de dados, medidas de posição, medidas de dispersão.

Barra Mansa, 19 de janeiro de 2010.
José Renato Bruno Carvalho
Prefeito

