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RETIFICAÇÃO Nº 02 - EDITAL Nº 06/2022

A Coordenação do Concurso, no uso de suas atribuições e considerando o poder
dever da Administração em rever de ofício os próprios atos, com a finalidade de
preservar a lisura do concurso, torna pública a RETIFICAÇÃO PARCIAL do Edital nº
06/2022, que rege o Provimento de Cargos Técnico-Administrativos em Educação.

Onde se lê:
ANEXO 3 - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ADMINSTRADOR
1. Código de Ética dos Profissionais de Administração (CEPA).; 2. A evolução do Estado Moderno
e o Estado
Democrático de Direito.; 3. Gestão Organizacional (fundamentos; teorias e
escolas de Administração;
planejamento; cultura e clima organ de mudanças); 4. Direito
Administrativo (princípios infraconstitucionais do Direito
Administrativo;
organização
administrativa; atos administrativos; poderes da administração; responsabilidade do Estado;
licitação; contratos administrativos; agentes públicas; improbidade
administrativa; serviços
públicos; controle da Administração; processo administrativo; Lei de Responsabilidade Fiscal
– Lei Complementar nº 101/2000).; 5. Matemática financeira.; 6. Orçamento, receitas e
despesas públicas (princípios orçamentários; orçamento anual; ciclo orçamentário; exercício
financeiro; créditos adicionais; orçamento programa; conceitos de receita pública; receita
orçamentária e extraorçamentária; classificação por categoria econômica; estágio da receita;
dívida ativa; conceitos de
despesa pública; despesa orçamentária e extraorçamentária;
estágio da despesa; restos a pagar ou dívida passiva; adiantamento ou suprimento de fundos;
despesas de exercícios anteriores).; 7. Contabilidade Pública (conceito; objeto da contabilidade
pública; regime contábil; plano de contas; conceito e tipos de balanços
públicos).;
8.
Princípios, objetivos e métodos de controle externo nas autarquias públicas federais (TCU e
CGU).; 9. Tomada e prestação de contas.; 10. Administração e tecnologia da informação
(mudanças tecnológicas na Administração Pública e os sistemas integrados de gestão).; 11.
Gestão de Projetos.; 12. Pensamento Estratégico, Gestão Estratégica e Plano Estratégico.; 13.
Gestão Estratégica com o Uso do BSC.; 14. Gestão de estoques e patrimônio no serviço público.;
15. Gestão de recursos humanos no serviço
público (planejamento de pessoal; gestão por
competências; avaliação de desempenho; treinamento e
desenvolvimento;
relacionamento interpessoal; qualidade de vida no trabalho; motivação e liderança).; 16. Gestão
de licitações, contratos e convênios.; 17. Ética e responsabilidade socioambiental.

Leia-se:
ANEXO 3 - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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ADMINISTRADOR
1. Código de Ética dos Profissionais de Administração (CEPA).; 2. A evolução do Estado Moderno
e o Estado
Democrático de Direito.; 3. Gestão Organizacional (fundamentos; teorias e
escolas de Administração;
planejamento; cultura e clima organ de mudanças); 4. Direito
Administrativo (princípios infraconstitucionais do Direito
Administrativo;
organização
administrativa; atos administrativos; poderes da administração; responsabilidade do Estado;
licitação; contratos administrativos; agentes públicas; improbidade
administrativa; serviços
públicos; controle da Administração; processo administrativo; Lei de Responsabilidade Fiscal
– Lei Complementar nº 101/2000).; 5. Matemática financeira.; 6. Orçamento, receitas e
despesas públicas (princípios orçamentários; orçamento anual; ciclo orçamentário; exercício
financeiro; créditos adicionais; orçamento programa; conceitos de receita pública; receita
orçamentária e extraorçamentária; classificação por categoria econômica; estágio da receita;
dívida ativa; conceitos de
despesa pública; despesa orçamentária e extraorçamentária;
estágio da despesa; restos a pagar ou dívida passiva; adiantamento ou suprimento de fundos;
despesas de exercícios anteriores).; 7. Contabilidade Pública (conceito; objeto da contabilidade
pública; regime contábil; plano de contas; conceito e tipos de balanços
públicos).;
8.
Princípios, objetivos e métodos de controle externo nas autarquias públicas federais (TCU e
CGU).; 9. Tomada e prestação de contas.; 10. Administração e tecnologia da informação
(mudanças tecnológicas na Administração Pública e os sistemas integrados de gestão).; 11.
Gestão de Projetos.; 12. Pensamento Estratégico, Gestão Estratégica e Plano Estratégico.; 13.
Gestão Estratégica com o Uso do BSC.; 14. Gestão de estoques e patrimônio no serviço público.;
15. Gestão de recursos humanos no serviço
público (planejamento de pessoal; gestão por
competências; avaliação de desempenho; treinamento e
desenvolvimento;
relacionamento interpessoal; qualidade de vida no trabalho; motivação e liderança).; 16. Gestão
de licitações, contratos e convênios.; 17. Ética e responsabilidade socioambiental; 18. Gestão de
Riscos; 19.Governança Pública; 20.Contratações sustentávies; 21.Gestão do conhecimento.

Todas as demais informações previstas no Edital nº 06/2022 permanecem
inalteradas.

Leia atentamente o Edital e seus anexos.
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