ANEXO III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL Nº 01/2019

RETIFICAÇÃO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O
CARGO DE CONTADOR
Contabilidade Geral: Princípios Fundamentais de Contabilidade. Patrimônio - componentes patrimoniais (ativo, passivo
e patrimônio líquido). Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. Contas patrimoniais e de resultado. Sistema
de contas e plano de contas. Regime de competência e regime de caixa. Método das partidas dobradas. Escrituração
de operações típicas. Apuração de resultados; critérios de controle de estoques (PEPS, UEPS e custo médio
ponderado). Legislação societária: Lei nº 6.404/1976, com as alterações da Lei nº 11.638/2007 e da Lei nº 11.941/2009,
e legislação complementar. Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Pronunciamentos emitidos pelo CPC e
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Estrutura conceitual para elaboração das demonstrações
contábeis. Demonstrações contábeis obrigatórias, de acordo com o CPC 26 (R1): estrutura, características, elaboração,
apresentação e conteúdo dos grupos e subgrupos; notas explicativas às demonstrações contábeis. Apresentação do
balanço patrimonial. Demonstração do resultado. Demonstração dos fluxos de caixa (método direto e indireto).
Demonstração do valor adicionado. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. Critérios de avaliação dos
ativos e passivos. Ativos e passivos contingentes. Práticas contábeis, mudança nas estimativas e correção de
erros. Eventos subsequentes. Ajuste a valor presente de direitos e obrigações. Redução ao valor recuperável de
ativos. Ativo imobilizado e critérios de depreciação. Ativo intangível. Efeitos nas mudanças nas taxas de câmbio e
conversão de demonstrações contábeis. Registro e divulgação de operações com partes relacionadas. Subvenções
para investimento e assistência governamental. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de instrumentos
financeiros. Grandes manutenções (paradas programadas). Reconhecimento do Imposto de Renda corrente e diferido.
Capitalização dos encargos financeiros. Custo dos empréstimos, inclusive custos de transação. Operações
descontinuadas. Arrendamento mercantil operacional e financeiro. Consolidação de demonstrações contábeis.
Benefícios a empregados pós- emprego. Fusão, cisão e incorporação de empresas. Avaliação e contabilização de
investimentos societários no país e no exterior. Reconhecimento de ágio e deságio em subscrição de capital.
Destinação de resultado. Evidenciação contábil dos aspectos ambientais. Operações com joint-ventures. Análise das
demonstrações contábeis: análise vertical, índices de liquidez, quocientes de estrutura, rentabilidade, lucratividade,
prazos e ciclos. Usuários e suas necessidades de informação. Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Princípios
fundamentais de contabilidade sob a perspectiva do setor público (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade,
Resolução CFC nº 1.111/2007). Normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao Setor Público –NBC TSP 16.1 a
16.10 do Conselho Federal de Contabilidade: conceituação, objeto e campo de aplicação; patrimônio e sistemas
contábeis; planejamento e seus instrumentos, sob o enfoque contábil; transações no setor público; registro contábil,
demonstrações contábeis; consolidação das demonstrações contábeis; controle interno; depreciação, amortização e
exaustão; avaliação e mensuração de ativos e passivos em entidades do setor público. Plano de contas aplicado ao
setor público: conceito, diretrizes, sistema contábil, registro contábil, composição do patrimônio público, conta contábil,
estrutura básica. Balanços financeiro, patrimonial, orçamentário e demonstrativo das variações, de acordo com a Lei nº
4.320/64, e as NBC T SP 16. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, 8ª edição, aprovado pela
Portaria STN nº 877/2018 (partes II, III, IV e V). Parte II- Procedimentos Contábeis Patrimoniais; Parte III –
Procedimentos Contábeis Específicos; Parte IV - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público; e Parte V Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.
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