EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2018

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTADO CISAMURC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº
03.887.256/0001-50, com sede situada a Rua João da Cruz Kreiling, 1085, no município de
Canoinhas, SC, através de seu Presidente, comunica aos interessados que realizará Teste
Seletivo para contratação de pessoal, o qual reger-se-á pelas instruções deste Edital:
I – DAS VAGAS, HABILITAÇÕES, CARGA HORÁRIA, REMUNERAÇÃO

1.1 O número de vagas a serem preenchidas através deste Processo Seletivo
compreende:

Nº DE
VAGAS

CARGA
FUNÇÃO

REQUISITOS

REMUNERAÇÃO

HORÁRIA

PROVA

SEMANAL
Formação
ensino

01

Contador

superior na

R$ 2.417,82*

20 horas

Objetiva

área e registro
no CRC/SC

* Valor base, ainda será acrescido o vale alimentação, totalizando R$ 2.567,82 (um
mil, quatrocentos e trinta reais)
II – DAS INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições serão realizadas entre 13 a 20 de junho de 2018 das 13h às 17h, no
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTADO CISAMURC, com sede administrativa situada a Rua João da Cruz Kreiling, 1085, no
município de Canoinhas, SC, o candidato deverá preencher o requerimento de inscrição e
o Cartão de Identificação, com letra de forma, de forma clara e sem rasuras.
2.2 O requerimento de inscrição poderá ser efetuado pelo próprio candidato ou através de
procurador com poderes específicos.

2.3 Ao preencher e assinar a respectiva ficha de inscrição, o candidato receberá no ato, o
Cartão de Identificação com a indicação de seu número, sem o qual não terá ingresso no
recinto onde se realizarão as provas.
2.4 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar documento de identificação (RG),
CPF, comprovante de depósito da inscrição e documentos que comprovem a graduação
exigida para o cargo.
2.5 O valor da inscrição é de R$ 100,00(cem reais) para o cargo de contador, que deverá
ser depositado na conta corrente nº 200-8 agência nº 0413, opção 006 da Caixa Econômica
Federal.
2.5 Julgados os pedidos de inscrição com o exame da documentação apresentada, o
Presidente homologará as inscrições, ocorrendo, após, a publicação e afixação junto ao
CISAMURC e no site da www.amplanorte.org.br.
2.6 Havendo inscrições indeferidas é facultado ao candidato a interposição de recurso
dirigido à Comissão Organizadora do presente Processo Seletivo, no prazo de dois dias
úteis após a publicação das relações das inscrições deferidas.
2.7 Após a data e horário fixado como termo final do prazo para recebimento da inscrição,
não mais serão admitidas quaisquer outras inscrições, sobre qualquer condição ou pretexto.
III – DOS REQUISITOS PARA ASSUMIR O CARGO E DA APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO

3.1 Ter idade mínima de 18 anos;
3.2 Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para candidatos do sexo
masculino);
3.3 No ato da contração o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:
3.3.1 Comprovação através de Diploma de Curso na área de Contabilidade e também
deverá apresentar o registro no órgão de classe e comprovação de sua regularidade;
3.3.3 Cópia legível da Carteira de Identidade;
3.3.4 Cópia legível do Título Eleitoral e comprovante de quitação eleitoral;
3.3.5 Cópia legível do Certificado de Reservista (para os candidatos do sexo masculino);
3.3.6 Duas fotos 3x4;
3.3.7 Certidão de Nascimento ou Casamento;
3.3.8 Certidão de Nascimento dos filhos;

3.4 O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
por igual período;

IV – DAS PROVAS

4.1 O presente processo seletivo será dividido em duas etapas, sendo prova escrita
e prova de títulos, sendo a primeira delas em data especifica e a segunda, juntamente a
inscrição do candidato no processo seletivo. Ambas serão somadas para a obtenção da
nota final do candidato e para definirem objetivamente a ordem de classificação.
4.2 A prova escrita será realizada no dia 30 de junho de 2018, com início às 09h e
término às 12h, em local a ser confirmado junto com a relação de inscritos.

4.2.1

Os

candidatos deverão estar no local da prova com 30 minutos de antecedência.
4.3 A prova será composta de 10 questões objetivas que versarão sobre Português,
Legislação do SUS e Noções de Informática; 30 questões objetivas versarão sobre
Conhecimentos Específicos, cujo conteúdo programático é parte integrante deste Edital
(Anexo I);
4.3.1 Será atribuído o valor de 0,5 ponto para cada questão objetiva, sendo
desclassificado aquele que obter nota inferior a 10,0 (dez);
4.4 Será atribuída nota 0 (zero) à resposta que, na grade de respostas estiver em
desconformidade com as instruções, não estiver assinalada, que contiver mais de uma
alternativa assinalada, emenda, rasura ou alternativa marcada a lápis, ainda que legível;
4.5 Não serão atribuídos pontos a questões divergentes do gabarito, que
apresentarem rasura, duplicidade de resposta (mesmo que uma delas esteja correta), ou
que estiverem em branco;
4.6 Na realização da Prova não é permitido pedir esclarecimentos sobre o
enunciado das questões ou modo de resolvê-las;
4.7 Ao final da prova escrita, os três últimos candidatos deverão permanecer no
recinto, juntamente com os fiscais;
4.8 Será excluído do Processo Seletivo candidato que:
-

Tornar-se culpado por incorreção ou descortesia para com qualquer dos fiscais,

executores e seus auxiliares ou autoridades presentes;

-

For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro

candidato ou terceiros, bem como se utilizando de livros, notas, impressos ou equipamentos
não permitidos;
-

Ausentar-se do recinto da prova sem o acompanhamento do fiscal;

-

Usar telefone celular no local da prova, ou qualquer outro meio de comunicação;

-

Perturbar, de qualquer forma, a ordem dos trabalhos;

-

Permanecer no local após a conclusão e entrega da prova.
4.9 A prova de títulos será efetuada juntamente à inscrição do candidato, o qual

deverá apresentar a titulação juntamente com a documentação obrigatória no ato da
inscrição.
4.9.1 A pontuação, que se será somada a nota da prova escrita ao final, será
efetuada da seguinte forma:
- Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de Curso de Pós-Graduação em
nível de Doutorado na área de contabilidade.
TÍTULO

VALOR UNITÁRIO

- Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão

VALOR MAXIMO

1,50

3,0

1,00

2,00

0,50

1,50

- Experiência profissional com atuação na área objeto

0,05 por ano

0,50

para a qual se inscreveu em Empresa Privada e/ou

completo/ininterrupto

de Curso de Pós-Graduação em nível de Doutorado
na área de contabilidade.
- Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão
de Curso de Pós-Graduação em nível de Mestrado
na área de contabilidade.
- Diploma, Certificado ou Declaração e Histórico de
conclusão de Curso de Pós-Graduação em nível de
Especialização na área de contabilidade com no
mínimo 360h

Instituição Pública, através de CTPS, Portarias,
Declarações ou documentos similares de mesma
natureza.
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

7,0

4.10. No dia 02/07/2018, serão divulgados os gabaritos em mural do CISAMURC e
no site: www.amplanorte.org.br.
4.11. Cabe recurso do gabarito oficial até as 17hs do dia 03/07/2018.
4.12. Resultado com a classificação preliminar dar-se-á até o dia 05 de julho de
2018, junto à sede administrativa do CISAMURC e no site: www.amplanorte.org.br

4.13. A homologação do resultado dos candidatos classificados dar-se-á no dia 10
de julho de 2018, junto à sede administrativa do CISAMURC e no site:
www.amplanorte.org.br

V - DA CLASSIFICAÇÃO GERAL
5.1 Serão considerados classificados aqueles que obtiverem nota igual ou superior a 10,0
(dez) pontos na prova objetiva;
5.2 Os candidatos aprovados serão classificados em listas nominais na ordem
decrescente de acordo com a nota obtida;
5.3 Em caso de igualdade de notas na classificação terá preferência o candidato de maior
idade e, persistindo o empate, o candidato com maior número de dependentes.
VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 O candidato deverá apresentar-se, no ato da prova, munido do cartão de inscrição e
documento original que possibilite sua identificação;
6.2 O candidato que não apresentar o cartão de inscrição e documento de identificação ou
ainda, não comparecer no local e hora determinados, perderá o direito de realizar a prova,
estando automaticamente desclassificado;
6.3 Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala deverão entregar a prova ao mesmo
tempo e retirar-se, todos juntos da sala;
6.4 As inscrições poderão ser feitas por procuração, com poderes específicos, devidamente
registrada em cartório, devendo o procurador apresentar, além dos documentos do
candidato, documento que possibilite sua própria identificação;
6.5 Após a divulgação do resultado final (nota final), o candidato terá dois dias úteis para
apresentar recurso, desde que fundamentado, endereçado à Comissão Organizadora e
protocolado junto à Secretaria Administrativa do CISAMURC, sendo facultado ao candidato,
durante este prazo, examinar a sua prova mediante a fiscalização;
6.6 Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas, serão atribuídos a todos os
candidatos participantes;
6.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo
Seletivo;
6.8 A habilitação e classificação neste Processo Seletivo não assegura o candidato o direito
de ingresso automático no programa especificado neste Edital;

6.9 O requerimento da inscrição implica no conhecimento e aceitação, pelo candidato, de
todos os prazos estabelecidos neste Edital. O candidato que fizer sua declaração falsa ou
inexata e que não satisfazer as condições exigidas, poderá ter sua inscrição cancelada e
declarados nulos todos os atos dela decorrentes.
Canoinhas, 30 de maio de 2018.

ADELMO ALBERTI
PRESIDENTE

ANEXO I
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTADOR
TESTE SELETIVO 01/2018
Descrição sintética: Ser responsável por serviços de contabilidade no Consórcio Intermunicipal de Saude da
Região do Contestado - CISAMURC; assessorar e executar trabalhos de ordem técnica no campo contábil,
financeiro, orçamentário e tributário.
Descrição analítica: Prestar assessoramento a Diretoria Executiva e aos demais servidores 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; 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 Secretaria Executiva sobre a matéria orçamentária e tributária; controlar dotações orçamentárias
referentes à remuneração dos servidores; elaborar e emitir relatórios contábeis e financeiros, de caráter
obrigatório, observando prazos e formalidades da legislação, bem como em atendimento a determinações do
Presidente; assessorar as áreas técnicas na construção e manutenção do Portal Transparência do consórcio;
executar outras tarefas correlatas.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
TESTE SELETIVO 001/2018
PORTUGUÊS
Conteúdos: 1) Compreensão e interpretação de textos: ideia central e intenção comunicativa; estruturação e
articulação do texto; significado contextual de palavras e expressões; pressuposições e inferências; nexos e
outros recursos coesivos; recursos de argumentação. 2) Ortografia. 3) Acentuação gráfica. 4) Classes de
palavras. 5) Estrutura e formação de palavras. 6) Semântica. 7) Colocação pronominal. 8) Flexão nominal e
verbal. 9) Emprego de tempos e modos verbais. 10) Vozes do verbo. 11) Termos da oração. 12) Coordenação
e subordinação: emprego das conjunções, locuções conjuntivas e dos pronomes relativos. 13) Concordância
nominal e verbal. 14) Regência nominal e verbal. 15) Ocorrência de crase. 16) O uso dos porquês. 17)
Pontuação. 18) Figuras de linguagem. 19) Vícios de linguagem.
LEGISLAÇÃO BASICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-SUS.
Conteúdos: 1) Lei 8080/1990; Lei 8142/1990;
INFORMÁTICA
Conteúdos: 1) Informática em Geral: conceitos. 2) Periféricos de um Computador. 3) Hardware. 4) Software. 5)
Utilização e configurações básicas do Sistema Operacional Windows 7. 6) Instalação, configuração e utilização:
Word 2007, Excel 2007, Outlook 2007 e PowerPoint 2007 e suas respectivas versões posteriores. 7) Noções
de segurança para Internet. 8) Noções básicas de navegação na Internet (Internet Explorer 8 e Mozilla Firefox
14 e suas respectivas versões posteriores). 9) Configuração e utilização de Impressoras. Referências
Bibliográficas: -CERT.BR. Cartilha de Segurança para Internet. Disponível em . -MICROSOFT

CORPORATION. Ajuda integrada e on-line: Windows 7, Internet Explorer, Outlook, Excel, Word e PowerPoint.
-MOZILLA FIREFOX. Ajuda do Firefox (Ajuda integrada e on-line). -Outros manuais, livros e apostilas que
contemplem os conteúdos listados.
LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS
Conteúdo - Legislação e Conhecimentos Específicos: Contabilidade Geral: Princípios de Contabilidade. Normas
Brasileiras de Contabilidade. Contas: conceito, função, funcionamento, estrutura, classificação das contas,
contas patrimoniais e de resultado, Plano de Contas. Patrimônio. Composição, conceitos, registro, estrutura e
mensuração dos itens patrimoniais (Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido). Controles de estoques (PEPS, UEPS
e média ponderada móvel) e do custo das vendas. Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais.
Balancete de Verificação. Apuração de Resultados. Avaliação de Investimentos. Correção Monetária. Principais
livros e documentos contábeis, fiscais e comerciais. Escrituração. Escrituração de operações típicas. Livros de
escrituração: diário e razão. Erros de escrituração e suas correções. Lançamento. Critérios para debitar e
creditar. Fórmulas de lançamento. Retificação de lançamentos. Demonstrações Contábeis. Elaboração, análise
e interpretação de demonstrativos contábeis. Balanço Patrimonial. Demonstração do resultado do exercício.
Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.
Demonstração dos Fluxos de Caixa. Notas Explicativas às demonstrações contábeis. Indicadores de Liquidez.
Indicadores e medidas de solvência. Indicadores de Endividamento. Indicadores de Rentabilidade. Análise
vertical e horizontal (Mensuração de ativos e passivos). Contabilidade Pública: Conceito, objeto, campo de
aplicação, objetivos e função social. Princípios de Contabilidade sob a perspectiva do setor público. Normas
Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Regimes Contábeis. Patrimônio Público. Conceito e
composição. Variações patrimoniais. Ativo imobilizado e intangível. Avaliação de itens patrimoniais. Receita.
Conceito. Classificação e Estágios. Aspectos Patrimoniais. Aspectos Legais. Contabilização. Deduções.
Renúncia e Destinação da Receita. Despesa. Conceito. Classificação e Estágios. Aspectos Patrimoniais.
Aspectos Legais. Contabilização. Dívida Ativa. Restos a Pagar. Despesas de Exercícios Anteriores. Plano de
Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Conceito. Objetivo. Estrutura. Contas do Ativo, Passivo, Variações
Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas. Resultado e Controles do Planejamento e Orçamento. Escrituração
contábil de operações típicas do setor público. Escrituração e Consolidação das Contas. Prestação de Contas.
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Procedimentos Contábeis Orçamentários. Procedimentos
Contábeis Patrimoniais. Procedimentos Contábeis Específicos. Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor
Público. Conceitos. Aspectos Legais. Estrutura. Elaboração e Análise. Balanços Orçamentário, Financeiro,
Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa. Lançamentos
Contábeis Típicos do Setor Público. Demonstrativos fiscais: Relatório Resumido de Execução Orçamentária e
Relatório de Gestão Fiscal. Orçamento Público. Conceitos e princípios orçamentários. Ciclo orçamentário.

Elaboração da proposta. Estudo e aprovação. Execução. Avaliação. Processo de Planejamento-Orçamento:
Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA. Previsão,
Fixação, Classificação e Execução da Receita e Despesa Pública. Receita Orçamentária. Etapas da Receita
Pública. Receita extraorçamentária. Créditos orçamentários iniciais e adicionais. Escrituração Contábil da
Receita Orçamentária e extraorçamentária. Despesa Orçamentária. Etapas da Despesa Pública. Despesa
extraorçamentária. Escrituração da Despesa Orçamentária e extraorçamentária. Dívida e Endividamento.
Transferências voluntárias. Destinação de recursos para o setor privado. Gestão patrimonial. Transparência,
controle e fiscalização. Disposições finais e transitórias. Auditoria Governamental. Documentos de Auditoria
(Papeis de Trabalho). Preparação e Planejamento da Auditoria. Instrumentos de fiscalização: auditoria,
levantamento, monitoramento, acompanhamento e inspeção. Identificação e Avaliação de Riscos. Evidências
de Auditoria, Fraudes e Erros. Procedimentos e Testes de Auditoria. Normas gerais de direito financeiro.
Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Controle interno. Responsabilidade
Fiscal. Gestão Tributária. Ética Profissional. Legislação (considerar as leis que constam na bibliografia em sua
totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Com as Emendas Constitucionais. (Dos Princípios
Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Da Organização do Estado
- Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 75. Da Tributação e Orçamento,
Da Ordem Econômica e Financeira - Art. 145 a 181).
- BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e alterações. Lei de Improbidade Administrativa.
- BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e alterações.
- BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações. - BRASIL. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002
e alterações. Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços
comuns, e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações.
- BRASIL. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e alterações. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
- BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações. Dispõe sobre as Sociedades por Ações.
- ALBUQUERQUE, C. M.; FEIJÓ, P. H.; MEDEIROS, M. B. Gestão de finanças públicas. Gestão Pública
Editora.
- ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um curso moderno e completo. Atlas.

- ANDRADE, Nilton de Aquino. Contabilidade Pública na Gestão Municipal. Atlas.
- ARRUDA, Daniel ; ARAUJO, Inaldo. Contabilidade Pública - Da Teoria a Prática. Saraiva.
- ARRUDA, Daniel Gomes; BARRETO, Pedro Humberto Teixeira; ARAÚJO, Inaldo da Paixao Santos. O
Essencial da Contabilidade Pública - Teoria e exercícios de concursos públicos resolvidos. Saraiva.
- ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. Atlas.
- BEZERRA FILHO, João Eudes. Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Abordagem Simples e Objetiva.
Atlas.
- BEZERRA FILHO, João Eudes. Orçamento Aplicado ao Setor Público - Abordagem Simples e Objetiva. Atlas.
- BITENCOURT, Cezar Roberto. Crimes Contra as Finanças Públicas e Crimes de Responsabilidade de
Prefeitos. Saraiva. - BRASIL. Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público - 5ª Edição (Válido a partir de 2013). - BRASIL. Tesouro Nacional. Plano de Contas
Aplicado ao Setor Público (PCASP). Disponível em http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pcasp. - BRUNI, Adriano
Leal. A Análise Contábil e Financeira (Série Desvendando as Finanças). Atlas.
- CASTRO, Domingos Poubel de. Auditoria, Contabilidade e Controle Interno no Setor Público: Integração das
Áreas do Ciclo de Gestão. Atlas.
- CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Normas Brasileiras de Contabilidade. - CONSELHO FEDERAL
DE CONTABILIDADE. Resolução CFC nº 750/93 e alterações. Dispõe sobre os Princípios de Contabilidade
(PC).
- CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público:
NBCs T 16.1 a 16.11.
- CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Resolução CFC nº 1.111/07 e alterações - Princípios de
Contabilidade sob a perspectiva do Setor Público.
- CRUZ, Flávio da. (Coordenador). Lei de Responsabilidade Fiscal Comentada: Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000. Atlas.
- GRIFFIN, Michael P. Contabilidade e finanças- Série Fundamentos. Saraiva.
- KOHAMA, Heilio. Contabilidade Pública: teoria e prática. Atlas.
- LIMA, D. V.; CASTRO, R. G. Contabilidade Pública - Integrando União, Estados e Municípios. Atlas. MACHADO JÚNIOR, J. Teixeira. REIS, Heraldo da Costa. A Lei 4320 comentada e a Lei de Responsabilidade
Fiscal. Rio de Janeiro: Lúmen Juris.
- MARION, J.C. Contabilidade Empresarial. Atlas. - MARION, José Carlos; REIS, Renato Mauricio Porto.
Normas e Práticas Contábeis: uma introdução. Atlas.
- MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos; IUDÍCIBUS, Sérgio de. Manual de
Contabilidade Societária. Atlas/ FIPECAFI.

- MAUSS, Cézar Volnei. Análise de Demonstrações Contábeis Governamentais: instrumento de suporte à
gestão pública. Atlas. - OLIVEIRA, Antonio Benedito Silva. Controladoria Governamental. Atlas. - PADOVEZE,
Clóvis Luís. Manual de Contabilidade Básica: Contabilidade Introdutória e Intermediária. Atlas.
- PADOVEZE, Clóvis Luiz. Contabilidade Gerencial: Um enfoque em sistema de Informação Contábil. Atlas.
- PISCITELLI, Roberto Bocaccio; TIMBÓ, Maria Zulene Farias. Contabilidade pública: uma abordagem da
administração financeira pública. Atlas. - QUINTANA, Alexandre Costa [et al.]. Contabilidade Pública: de acordo
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