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ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS CARGOS 

 
2.01 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO 
 
Auxiliar Administrativo Previdenciário: Operacionalizar a abertura de processo administrativo-
previdenciário, zelando pela correta instrução com os documentos necessários; Efetuar cálculos para fins 
previdenciários, discriminando-os; Operar microcomputadores, utilizando programas básicos e aplicativos, 
especialmente previdenciários, com o fim de registrar e obter dados; Coordenar a classificação, o registro, 
e a conservação de processos e documentos em arquivos específicos; Colaborar na elaboração de relatórios 
e demais instrumentos com fins estatísticos; Prestar informações de caráter administrativo-previdenciário 
pessoalmente, por escrito e por qualquer meio eletrônico oficialmente utilizado; Acompanhar a evolução de 
processos administrativos-previdenciários pendentes de alguma formalidade necessária; Examinar a 
exatidão de documentos, conferindo autenticidade; datas; prazos; assinaturas etc.; Informar aos 
responsáveis pela autarquia qualquer irregularidade no curso de processos administrativos-previdenciários; 
Colaborar com os órgãos de direção na elaboração de manuais de serviço; Preparar memorandos; ofícios e 
quaisquer documentos ou minutas para publicação ou instrução de processos; protocolizar e registrar a 
entrada e a saída de documentos; tirar cópias de documentos quando solicitado; efetuar atendimento 
telefônico; digitalizar documentos previamente estabelecidos e outras atividades de apoio para execução 
dos trabalhos administrativos e financeiros; atender os servidores ativos, inativos, e pensionistas; controlar 
o calendário anual da Diretoria-Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do SISPREV-
Brodowski; efetuar a retirada e entrega de documentos em órgãos e entidades públicas e privadas; 
fornecer informações e dados técnicos para subsidiar e auxiliar a Procuradoria na análise de questões 
administrativas e/ou jurídicas; executar outras atribuições afins. 
 
 
3.01 – CONTADOR 
 
Contador: Promover os lançamentos contábeis da despesa e da receita do Instituto do RPPS; relacionar e 
classificar a despesa e os empenhos do pessoal e dos recursos recebidos a qualquer título; controlar e 
classificar as receitas, bem como conferir diariamente os extratos contábeis; elaborar e manter atualizados 
relatórios contábeis; assinar balanços e balancetes; manter atualizadas as fichas de despesas e arquivos de 
registros contábeis; promover a prestação, acervo e conciliação de contas; participar da implantação e 
execução de normas e rotinas de controle interno; elaborar demonstrativos contábeis e a Prestação de Contas 
Anual do Instituto; prestar assessoria e preparar informações econômico-financeiras; atender às demandas 
dos órgãos fiscalizadores; providenciar a guarda de toda documentação para posterior análise dos órgãos 
competentes; atender às solicitações do Ministério da Previdência Social e demais órgãos quando da 
realização de auditorias; manter atualizados os cadastros junto ao Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo; operar os sistemas de contabilidade; participar da elaboração do orçamento até sua conclusão final, 
acompanhar e controlar sua execução; acompanhar e controlar os resultados da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial; emitir empenhos de despesas e ordem bancária; relacionar notas do empenho, sub-
empenho e estorno emitidos no mês, com as somatórias para fechar com despesas orçamentárias; controlar 
os serviços orçamentários, inclusive a alteração orçamentária; elaborar balancetes, balanços e demais anexos 
exigidos por leis, bem como as prestações de conta do RPPS, com observância dos prazos legais; elaborar 
registros contábeis da execução orçamentária; proceder à escrituração de todos os atos relacionados à gestão 
do patrimônio do Instituto, bem como de outros documentos sujeitos à escrituração de operações relativas a 
direitos e obrigações decorrentes de contratos, convênios ou outros termos firmados; organizar e manter 
atualizado o cadastro de bens móveis e imóveis; inventariar anualmente, o material e os bens móveis 
permanentes do SISPREV-BRODOWSKI; coordenar e controlar pormenorizadamente as prestações de contas 
de responsáveis por valores de dinheiro, inclusive os gastos com diárias e cursos; conhecer a Lei 
Complementar nº 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal, as normas do Ministério da Previdência Social, e 
demais que regem o funcionamento do SISPREV-BRODOWSKI, dando efetividade; efetuar o controle dos 
impostos e acompanhamento da legislação tributária; executar outras atividades afins solicitadas pela 
Diretoria-executiva e as editadas no respectivo regulamento do Conselho Federal de Contabilidade. 
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3.02 – PROCURADOR JURÍDICO 
 
Procurador Jurídico: Desenvolver as atividades profissionais de acordo com o mandato ex lege, com 
poderes amplos e gerais para o foro em geral, em qualquer juízo, instância ou tribunal, podendo representar 
o SISPREV-BRODOWSKI em todas as instâncias, judicial ou extrajudicialmente, nos ajustamentos amigáveis e 
em todas as demais situações que forem necessárias, que envolverem direitos e obrigações do SISPREV-
BRODOWSKI; exercer as funções de consultoria de todas as áreas administrativas do SISPREV-BRODOWSKI e 
órgãos de deliberação coletiva do SISPREV-BRODOWSKI, emitindo pareceres, pesquisando e oferecendo 
alternativas, assistindo e dirimindo dúvidas, por escrito ou verbalmente, e pronunciando-se sobre questões 
jurídicas envolvendo atos administrativos, processos, questões previdenciárias, trabalhistas, licitações e outras 
demandas, elaborar ou apreciar minutas de resoluções, instruções normativas, circulares e demais atos 
administrativos afins; revisar contratos, termos, ajustes, acordos, distratos e aditivos, bem como redigir 
termos de consórcio, convênios e outros atos desta espécie, observando os aspectos técnico-jurídicos; 
desenvolver suas atividades promovendo a advocacia preventiva, através de orientação às pessoas e da 
alteração de procedimentos nos processos, nos aspectos jurídicos; defender, acionar, representar, como 
procurador, atos forenses em juízos ou em ações de direitos e obrigações do SISPREV-BRODOWSKI, nas 
áreas de direito público, privado, administrativo, previdenciário, tributário, cível, fiscal e penal; peticionar, 
aforar, recorrer, recusar, requerer, reclamar, transigir, desistir, firmar termos e compromissos na ausência do 
representante legal do SISPREV-BRODOWSKI, concordar, discordar, coletar e produzir provas com o auxílio 
das áreas competentes, juntar e retirar documentos, fazer declarações e justificações,  praticar os demais 
atos necessários para o fiel, integral e completo cumprimento do mandato de procurador; acompanhar os 
processos em todos os seus trâmites judiciais, praticando atos processuais, conforme publicações nos diários 
judiciários, intimações e/ou notificações judiciais; controlar os prazos e processos judiciais. 
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 

CARGO COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO COMPLETO E/OU TÉCNICO 
 
2.01 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO 
LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES  
Interpretação de texto; Significação das palavras; Ortografia; Acentuação gráfica; Pontuação; Morfologia; 
substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, preposição, conjunção e advérbio; Colocação pronominal; 
Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Crase; Estrutura e formação de palavras; 
Figuras de linguagem; Análise sintática: termos da oração. 
 
MATEMÁTICA – 05 QUESTÕES  
Números Inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: 
operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1º grau e 
2º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre 
grandezas; tabelas e gráficos.  Raciocino Lógico.  Resolução de situações problema. 
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA – 10 QUESTÕES 
Sistema operacional Windows XP. Microsoft Office: Word 2007, Excel 2007. Conceitos de internet e de 
intranet. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias. Ferramentas, aplicativos comerciais de 
navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa. Conceitos de proteção e 
segurança. Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de 
cópia de segurança (backup). Componentes de Hardware e Software de computadores. 
 
LEGISLAÇÃO – 05 QUESTÕES 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (arts. 24, 30, 37, 38, 40, 42,142, 149, 195, 201,202 
e 249 e art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) 
Emenda Constitucional nº 20, de 15 dezembro de 1998. 
Emenda Constitucional n 41, de 19 de dezembro de 2003. 
Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005. 
Lei Geral da Previdência no Serviço Público: Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998. 
Regulamentação da Lei Geral da Previdência no Serviço Público: Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro 
de 2008. 
Lei Federal nº 10887/04 - Dispõe sobre a aplicação de disposições da Emenda Constitucional no  41, de 19 
de dezembro de 2003, altera dispositivos das Leis nos 9.717, de 27 de novembro de 1998, 8.213, de 24 de 
julho de 1991, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e dá outras providências. 
Lei Federal nº 9.717/98. Dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes 
próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO - 10 QUESTÕES 
Direito Previdenciário; Princípio da Dignidade Humana; Seguridade Social: Proteção para Todos 
Aposentadoria por Invalidez e Benefício Assistencial; Assistência Social; Regime Próprio de Previdência;  
Benefícios Previdenciários; Segurado; Dependente; Carência Aposentadoria por Idade; Aposentadoria por 
Tempo de Contribuição; Aposentadoria Especial Aposentadoria por Invalidez; Auxílio doença; Salário 
família; Salário maternidade; Auxílio-acidente Pensão por Morte; Auxílio-reclusão; Reabilitação Profissional; 
Serviço Social. 
 

CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
 
3.01 – CONTADOR 
 
LÍNGUA PORTUGUESA – 05 QUESTÕES  
Interpretação de Texto; Acentuação Gráfica: Emprego dos sinais de pontuação; Concordância Verbal; 
Concordância Nominal; Regência Verbal; Regência Nominal; Funções Sintáticas / Uso dos Pronomes; Uso 
das Conjunções; Uso dos Artigos; Uso dos Numerais; Gêneros Discursivos (Produção Textual). 
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MATEMÁTICA – 05 QUESTÕES  
Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Relação e 
Função: domínio, contradomínio e imagem; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Fatoração de 
expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – operações - simplificação; 
Progressão Aritmética (PA) e Progressão Geométrica (PG); Sistemas Lineares; Números complexos; Função 
exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; 
Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, coseno, tangente, relação fundamental; Geometria 
Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; Máximo 
Divisor Comum (MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC); Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional 
(Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume, área, m² e 
metro linear. 
 
LEGISLAÇÃO – 15 QUESTÕES 
Lei Federal nº 8666/93 - Institui normas para licitações e contratos da administração pública. 
Lei Complementar nº 101/2000 - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal. 
Portaria Interministerial nº 163/2001 - Dispõe sobre normas gerais de consolidação das contas públicas 
Lei nº 6404/76 - Dispõe sobre as sociedades por ações. 
Lei nº 11638/2007 - Altera dispositivo da Lei nº 6404/76. 
Lei nº 10520/2002 - Institui modalidade de licitação denominada pregão. 
Lei Complementar 4.320/1964 - Normas do Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 
balanços da União, Estados Municípios e Distrito Federal. 
Direito Constitucional - arts. 29 a31 / 37 a 43 / 70 a 75 / 156 / 163 a 169 / 205 a 214 e art. 60 do ADCT / 
196 a 200 e art. 77 do ADCT. - Artigos específicos da Administração Pública, Finanças Públicas, Educação e 
Saúde. 
Lei Complementar 709 de 14/01/1993 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
Portaria 448 STN. Conhecimentos sobre a NBCT 16, a qual inclui a NBCASP – Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 
Lei 8429/92 - Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito 
no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou 
fundacional e dá outras providências. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 15 QUESTÕES 
Contabilidade Geral: Princípios, registros e conciliações contábeis. Controle e avaliação dos estoques. 
Controle contábil e tratamento dos ativos permanentes: imobilizado e intangível. Demonstrações 
financeiras: balanço patrimonial; demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados e demonstração do 
resultado do exercício. Noções sobre conciliação bancária - cheques e documentos bancários. Contabilidade 
Pública; Noções sobre receita e despesa pública; Demonstrativo de movimento diário de caixa, Execução de 
cálculos e transações financeiras, Planejamento do fluxo de caixa, Práticas do serviço de Tesouraria, 
Recebimentos, pagamentos e quitação em dinheiro ou cheques, de taxas, impostos e outros, Regime de 
Caixa e Competência, Registro de Entrada e Saída de dinheiro, cheques, notas, notas de empenho e 
outros. Técnicas Bancárias, Transações Financeiras, Verificação e Conferência de Saldo de Caixa. 
Conhecimento da legislação local. 
 
3.02 – PROCURADOR JURÍDICO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA – 05 QUESTÕES  
Interpretação de Texto; Acentuação Gráfica: Emprego dos sinais de pontuação; Concordância Verbal; 
Concordância Nominal; Regência Verbal; Regência Nominal; Funções Sintáticas / Uso dos Pronomes; Uso 
das Conjunções; Uso dos Artigos; Uso dos Numerais; Gêneros Discursivos (Produção Textual). 
 
LEGISLAÇÃO – 10 QUESTÕES 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (arts. 24, 30, 37, 38, 40, 42,142, 149, 195, 201,202 
e 249 e art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias). 
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Emenda Constitucional nº 20, de 15 dezembro de 1998. 
Emenda Constitucional n 41, de 19 de dezembro de 2003. 
Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005. 
Lei Geral da Previdência no Serviço Público: Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998. 
Regulamentação da Lei Geral da Previdência no Serviço Público: Portaria MPS no 402, de 10 de dezembro 
de 2008. 
Lei Federal nº 10887/04 - Dispõe sobre a aplicação de disposições da Emenda Constitucional no  41, de 19 
de dezembro de 2003, altera dispositivos das Leis nos 9.717, de 27 de novembro de 1998, 8.213, de 24 de 
julho de 1991, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e dá outras providências. 
Lei Federal nº 9.717/98. Dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes 
próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências. 
Lei 8429/92 - Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito 
no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou 
fundacional e dá outras providências. 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO – 10 QUESTÕES 
Fontes do Direito Administrativo e princípios básicos. Administração Pública (estrutura administrativa, 
conceito e poderes do Estado, entidades políticas e administrativas, espécies de agentes públicos). 
Atividade Administrativa (conceito, natureza e fins, princípios básicos). Organização Administrativa 
(Administração direta e indireta). Ato Administrativo (conceito, requisitos, atributos, classificação, 
invalidação). Contratos Administrativos (contratos, formalização, execução). Serviços Públicos, Servidores 
Públicos. Bens Públicos. Controle da Administração Pública (controle administrativo e judiciário). 
Responsabilidade Civil da Administração.  
 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – 10 QUESTÕES 
A Previdência Social no Brasil; Regime Geral De Previdência Social – RGPS - Organização da seguridade 
social; manutenção e perda da qualidade de segurado; plano de benefícios da previdência social; 
Distribuição dos Benefícios e serviços segundo a categoria dos beneficiários; Gratificações; Fator 
Previdenciário – FP; Cálculo do Fator Previdenciário; Salário-Família; Auxílio-Doença; Auxílio-Acidente; 
Salário-Maternidade; Pensão por Morte; Auxílio-Reclusão; Aposentadoria por Idade; Aposentadoria 
Especial; Aposentadoria por Invalidez; Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Serviço); Abono Anual; 
Benefício de Assistência Social ao Idoso e ao Deficiente – LOAS; Contribuições Previdenciárias – 
Restituição/Compensação pecuniária. 
 
DIREITO TRABALHISTA – 05 QUESTÕES 
Noções gerais sobre direito do trabalho; conceitos empregador, empregado, trabalhador autônomo, 
eventual, avulso e temporário; Contrato de Trabalho; Regime Celetista; Regime Estatutário; Contrato de 
Experiência; Trabalhador com Deficiência; Atestado de Saúde Ocupacional; Insalubridade; Periculosidade; 
Jornada de Trabalho; Faltas Justificadas; Suspensão e Interrupção do Contrato de Trabalho; Rescisão de 
Contrato de Trabalho; Trabalho da Mulher; Licença Maternidade; Compensação de Horas de Trabalho; 
Acidente de Trabalho; Transferência de Empregado; Assédio Moral; Emprego em comissão; Terceirização 
na Administração Pública; Alteração do contrato de trabalho na Administração Pública; Equiparação salarial 
de empregados públicos e desvio funcional. 
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ANEXO III – FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS 

 
 

NOME DO CANDIDATO: 

Nº INSCRIÇÃO: 

Nº DO RG: 

CÓDIGO E CARGO PARA O QUAL CONCORRE: 

 
 
Declaro que os documentos apresentados para serem avaliados na prova de títulos correspondem à minha 
participação pessoal em eventos educacionais nos quais obtive êxito de aprovação. 
 
 
Declaro, ainda, que ao encaminhar a documentação listada na relação acima para avaliação da Prova de Títulos, 
estou ciente que assumo todos os efeitos previstos no edital do Concurso Público quanto à plena autenticidade e 
validade dos mesmos, inclusive no que toca às sanções e efeitos legais. 
 
OBSERVAÇÃO: ESTE FORMULÁRIO DEVERÁ SER COLOCADO DENTRO DO ENVELOPE, DEVIDAMENTE 
LACRADO, CONTENDO OS TÍTULOS APRESENTADOS.  
 
 

 
BRODOWSKI/SP ____ DE _________ DE 2016.                              

 
 
 

ASSINATURA CANDIDATO: ___________________________ 
 

 

DESCRIÇÃO 
Nº DE PONTOS POR 
TÍTULO 

TÍTULOS APRESENTADOS 
(RELACIONE NOS RESPECTIVOS 
ITENS) 

PARA USO 
EXCLUSIVO DO 
IBC 

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

Curso de Doutorado  
(pós-graduação stricto sensu) por curso 

3,0 Limitado a 
1 (um) título 

  

Curso de Mestrado  
(pós-graduação stricto sensu) por curso 

2,0 Limitado a 
1 (um) título 

  

Curso de Especialização  
(pós-graduação lato sensu) por curso – com 
carga horária de no mínimo 360 horas 
declaradas EXPLICITAMENTE no certificado. 

1,0 Limitado a 
1 (um) título 

  

Número máximo de pontos (limitado a 
apenas um título por categoria) – 
Eventuais pontos adicionais serão 
descartados.  

6,0 (seis) pontos 

 
CONFERIDO POR:  
 
_________________________ 
 
REVISADO POR:  
 
___________________________ 
 

TOTAL DE 
PONTOS:  
 
 
 
_________ 


