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A ESCOLA TÉCNICA PROFESSOR ADOLPHO ARRUDA MELLO, município de Presidente 

Prudente, atendendo o disposto no § 3.º do Artigo 62 do Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais 
do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, torna pública a abertura do Processo Especial 
de Seleção de Candidatos para preenchimento de vagas remanescentes do Curso Técnico em 
Contabilidade, para o 2° módulo, a cursar no 1º Semestre/2022. 
 
I - Das Disposições Preliminares 
 
1. As vagas a que diz respeito este processo de seleção de candidatos serão aquelas originadas pela 

retenção, desistência ou transferência dos alunos matriculados nos cursos técnicos na ETEC, no seguinte 

curso: Técnico em Contabilidade. 

2. O processo de classificação de candidatos para as vagas remanescentes será por avaliação de 
competências desenvolvidas em: 
2.1. cursos concluídos do mesmo eixo tecnológico, com aproveitamento e devidamente comprovados, na 
própria escola ou em outras; 
2.2. estudos realizados fora do sistema formal de ensino (cursos profissionais extracurriculares) 
2.3. no trabalho. 
3. A avaliação terá caráter eliminatório e classificatório para o itinerário formativo previsto no Plano de Curso 
da Habilitação Profissional Técnica pretendida. 
4. Cabe à equipe de professores do curso em questão ao processo de vagas remanescentes, sob orientação 

do Coordenador de Curso e na sua ausência o Coordenador Pedagógico elaborarem, a partir dos resultados 

das avaliações, um plano individual para o (s) candidato (s) aprovado (s) e matriculado (s) indicando, quando 

necessário, roteiro de estudos, atividades a serem desenvolvidas em um programa de adaptações, bem como 

ao Orientador Educacional cabe, de acordo com suas atribuições descritas na (Deliberação CEETEPS 18, de 

16-07-2015) realizar um acompanhamento para os alunos ingressantes neste processo de vagas 

remanescentes. 

 
 
1. As inscrições deverão ser efetuadas pelo candidato, no período de 18 de fevereiro a 25 de fevereiro de 

2022, na secretaria desta ETEC, no horário das 08h às 21h de segunda a sexta, exceto feriados. 

2. No ato da inscrição deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

2.1. Requerimento próprio fornecido pela Escola, completamente preenchido; 

2.2. Autoavaliação: roteiro fornecido pela Escola, onde a partir das competências do (s) módulo (s) anteriores 

o candidato deverá informar se têm conhecimento e/ou vivência e/ou experiência; 

2.3. Cópia simples da Cédula de Identidade (RG); 

2.4. Cópia simples do histórico escolar de conclusão do Ensino Médio / 2.º Grau ou declaração firmada pela 

direção da escola de origem de que está matriculado na 2.ª ou 3.ª série do Ensino Médio ou dos certificados 

de eliminação de no mínimo 4 (quatro) disciplinas ou certificado de aprovação em 2(duas) áreas de estudos 

para candidato que tenha cursado a Educação de Jovens e Adultos (EJA); 

2.5. Declaração da escola de origem comprovando estudos anteriores realizados em Cursos Técnicos; 

2.6. Comprovantes de cursos realizados fora do sistema formal de ensino; 

2.7. Cópia simples dos documentos a seguir relacionados, exclusivos para comprovação de competências 

adquiridas no trabalho: 

a) Carteira Profissional e/ou comprovante de exercício profissional; 

b) Declaração de autônomo com número de inscrição no ISSQN; 

c) Cópia de contrato social para proprietários de empresa. 

3. Não serão aceitas inscrições pelo correio, fac-símile, por procuração, por Internet, condicional ou fora do 

prazo. 

4. A Inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 

Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 
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5. Será eliminado o candidato que não apresentar os documentos comprobatórios de estudos ou de 

experiência profissional. 

 

III - Do Processo de Avaliação 

 

1. O processo será realizado em duas fases: 

1.1. A Primeira fase, de caráter eliminatório, será constituída de: 

a) Avaliação dos documentos comprobatórios de experiência profissional apresentada e/ou dos estudos 

realizados; 

b) Análise da Autoavaliação, preenchida pelo candidato no ato da inscrição; 

c) Avaliação de competências, por meio de prova teórica objetiva que será realizada no dia 03 de março às 

20h00. 

1.1.2 A Avaliação teórica será constituída de uma prova com 30 (trinta) questões-teste, cada uma com 5 

(cinco) alternativas (A, B, C, D, E), relacionadas às competências profissionais dos módulos anteriores do 

Técnico em Contabilidade, constantes no Anexo I deste Edital; 

1.1.3 O resultado da prova teórica objetiva será divulgado no dia 07 de março de 2022, no mural da secretaria. 

1.1.4 Qualquer questionamento acerca da prova, com a devida justificativa (proposta de resolução da 

questão), deverá ser encaminhado somente para Comissão no e252acad@cps.sp.gov.br, sob o título 

“Recurso Prova teórica”, no prazo máximo de 48 horas, após a divulgação do gabarito oficial. 

1.1.5 Será eliminado o candidato que não obtiver no mínimo 50% de aproveitamento na prova teórica objetiva. 

 

1.2. Segunda fase, de caráter eliminatório, será constituída de: 

a) Entrevista; 

b) Avaliação prática em laboratório. 

1.2.1 A data, horário e local da realização da segunda fase, será divulgada com o resultado da prova teórica 

objetiva da primeira fase. 

 

2. Levando-se em consideração o aproveitamento da 1ª e 2ª fase do processo, os candidatos serão 

classificados na escala de quatro menções: 

a) MB: Muito Bom; 

b) B: Bom;  

c) R: Regular; 

d) I: Insatisfatório. 

 

Parágrafo único: Será considerado classificado no processo o candidato que tenha obtido aproveitamento 

satisfatório para promoção ou equivalente às menções MB, B ou R. 

 

4. A classificação final será divulgada na Etec no dia 09 de março de 2022 às 22h00 no mural da secretaria. 

  
IV – Da Convocação para a Matrícula 

 

1. O número de vagas disponíveis para efeito desta seleção especial será resultado do número de alunos da 

Etec retidos, desistentes ou transferidos em cada módulo e curso. 

2. Após a divulgação dos resultados, os candidatos serão convocados por ordem de classificação, de acordo 

com vagas disponíveis e poderão solicitar a sua matrícula no módulo para o qual tiver sido classificado e 

dentro do calendário previsto. 

3. O candidato convocado para matrícula deverá efetivá-la no período previsto para tal e o não 

comparecimento no prazo implicará perda da vaga. 

4. A matrícula será efetuada no dia 10 de março de 2022. 
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5. Na existência de novas vagas, apuradas após o processo de reclassificação dos alunos da Etec, será feita 

nova convocação de candidatos classificados para matrícula.  

6. Todas as convocações, avisos e resultados referentes à realização deste processo serão publicados nas 

(especificar as datas previstas neste edital e o local), sendo de inteira responsabilidade do candidato maior 

ou do seu representante legal, se menor, o seu acompanhamento, não sendo aceita qualquer alegação de 

desconhecimento. 

8. Não haverá, em nenhuma hipótese, revisão de provas. 

 

V - Sobre o Prazo de Validade da Avaliação 

1. Os resultados da avaliação de competências terão validade por 1 (um) ano, contado a partir da divulgação 

do resultado final.  

2.  O candidato, classificado para o 2º ou 3º ano, que não obteve vaga, poderá ser classificado no próximo 

processo especial de seleção realizado pela Etec, no prazo de validade da avaliação, com os mesmos pontos 

obtidos. 

2.1 A convocação será feita por e-mail ou telefone. 

 

VI - Disposições Finais 

1. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Responsável pelo Processo de Seleção 

de Alunos para o Preenchimento de Vagas Remanescentes nos Cursos Técnicos, ouvido o Diretor da Etec. 

 

 
 

 

Presidente Prudente,17 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Marcelo Duarte 

3.440.904-8/PR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Controle de Mural 

Afixado em  /  /  

Retirado em  /  /  
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ANEXO I 
 

1.1. Contabilidade – 1º Módulo 
 

Aplicativos Informatizados Fundamentos de equipamentos de processamento de 
informações; Fundamentos do Sistema Operacional 
Windows e dos aplicativos do Pacote Office: 
processadores de texto: formatação básica; 
organogramas; desenhos; figuras; mala direta; etiquetas; 
planilhas eletrônicas: formatação; fórmulas; 
• funções; gráficos; elaboração de slides e técnicas de 
apresentação em Power Point. Banco de dados.  
Gerenciamento de atividades da área Contabilidade: 
noções de alimentação de informações e sistemas; 
relatórios da área 
Contabilidade: organização; seleção; análise dos dados; 
elaboração; apresentação. Validação das informações 
advindas da Internet: elementos para construção de um 
blog. 
Gerenciamento eletrônico das informações, atividades e 
arquivos. Noções de rede e sua eficiência operacional. 

Ética e Cidadania 
Organizacional 

Conceito do código de Defesa do Consumidor. 
Fundamentos de legislação trabalhista e Legislação para 
o Autônomo. Normas e comportamentos referentes aos 
regulamentos organizacionais. Imagem pessoal e 
institucional. Definições de trabalho voluntário: Lei 
Federal 9.608/98 e 10.748/10; Lei Estadual nº 10.335/99; 
Deliberação Ceeteps nº 01/2004. Definições e técnicas 
de trabalho em equipe, chefia e autonomia; atribuições e 
responsabilidades. Código de ética nas empresas da 
área de Contabilidade. Cidadania na área de 
Contabilidade: relações pessoais e do trabalho. 
Fundamentos da ética profissional aplicados ao curso de 
Técnico em Contabilidade: princípio na construção de 
organizações sociais na área de Contabilidade. 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
Convenções e Direitos Humanos no Brasil. Diversidade 
cultural: cultura; grupo étnico; religião; vestimenta; 
alimentação. Diversidade social: homofobia; bullying; 
drogas licitas; drogas ilícitas; inclusão social. 
Procedimentos ecologicamente corretos para a área de 
Contabilidade. 

Gestão de Documentos 
Contábeis 

Tipos e formas de empresas: • comercial; • industrial; • 
prestação de serviços etc. Abertura de empresa: Firma 
Individual e Sociedade Empresarial: -MEI, ME, EPP, 
EIRELI e LTDA;  -Normas e Técnicas Legais; • JUCESP; 
• Receita Federal; • Prefeitura; • Posto Fiscal Estadual. • 
CETESB; • Vigilância Sanitária; • Bombeiro. Arquivos 
Contábeis/ Administrativos: • sistemas de arquivo, 
normas disciplinadoras para acesso, transferências, 
guarda e destruição de documentos. • regulamentação 
da guarda permanente de documentos administrativos e 
contábeis. Gerenciamento eletrônico de documentos 

Contabilidade Introdutória Conceito e campo de atuação: • evolução histórica da 
contabilidade; • objeto da Contabilidade: • o patrimônio: • 
bens, direitos e obrigações; • aspecto qualitativo e 
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quantitativo do patrimônio. Situações líquidas 
patrimoniais: • ativa, negativa e nula; • Patrimônio líquido: 
• exemplo de formação do patrimônio • Origens e 
aplicações de recursos • Contas: • patrimoniais e de 
resultado; • plano de contas (Lei 11.638/2007) • Atos e 
fatos administrativos: • Atos administrativos • fatos 
permutativos, modificativos e mistos • Procedimentos 
contábeis básicos: • débito e crédito; • métodos das 
partidas dobradas; • registros contábeis: • lançamento; • 
escrituração: • diário e razão. Balancete de verificação 

Direito Comercial e Empresarial Instituição do Direito Público e Privado. Tipos de Direito 
e Hierarquia das Leis. Direito Civil: pessoa física e 
jurídica; obrigações enquanto pessoa jurídica contábil; a 
contabilidade e o novo Código Civil. Direito tributário: 
princípios constitucionais tributários; impostos, taxas e 
contribuição de melhoria. Direito do Trabalho: 
fundamentos legais; admissão; 13.º salário; férias; horas 
extras; adicional noturno; rescisão de contrato de 
trabalho; insalubridade; periculosidade. Direito 
Comercial: os vários tipos de contrato; intangíveis: - 
marcas e patentes. 

Linguagem Trabalho e 
Tecnologia 

Estudos de textos técnicos/ comerciais aplicados à área 
de Contabilidade, através de: • indicadores linguísticos: • 
vocabulário; • morfologia; • sintaxe; • semântica; • grafia; 
• pontuação; • acentuação, etc • indicadores 
extralinguísticos: • efeito de sentido e contextos 
socioculturais; • modelos preestabelecidos de produção 
de texto. Conceitos de coerência e de coesão aplicadas 
à análise e à produção de textos técnicos específicos da 
área de Contabilidade: • ofícios; • memorandos; • 
comunicados; • cartas; • avisos; • declarações; • recibos; 
• carta-currículo; • curriculum vitae; • relatório técnico; • 
contrato; • memorial descritivo; • memorial de critérios; • 
técnicas de redação. Parâmetros de níveis de 
formalidade e de adequação de textos a diversas 
circunstâncias de comunicação. Princípios de 
terminologia aplicados à área de Contabilidade: • 
glossário com nomes e origens dos termos utilizados na 
área de Contabilidade; • apresentação de trabalhos de 
pesquisas; • orientações e normas linguísticas para a 
elaboração do trabalho de conclusão de curso. 
Composição e formatação do TCC: • capa; • folha de 
rosto; • dedicatória; • agradecimentos; • epígrafe; • 
sumário; • listas de tabelas, ilustrações, abreviaturas, 
siglas e símbolos; • resumo; • introdução; • objetivos; • 
revisão bibliográfica; • metodologia; • resultados; • 
discussão dos resultados; • conclusões; • referências 
bibliográficas; • anexos; • formatação; • negrito, grifo ou 
itálico; • medidas de formatação do relatório; • revisão do 
texto; • concordância nominal; • concordância verbal; • 
dificuldades ortográficas comuns; • medidas e suas 
abreviações. Apresentação oral: • planejamento; • 
produção da apresentação audiovisual; • apresentação. 

Operações Financeiras Técnicas de uso e aplicativos da calculadora financeira. 
Razão e proporção. Grandezas proporcionais e regras de 
sociedade simples. Regras de três e porcentagem. 
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Operações com mercadoria. Conversões cambiais. 
Juros simples e compostos. Descontos simples e 
compostos. Empréstimos: • leasing; • finame. Regras de 
financiamentos. 

 
 
 
 
 
 

Economia e Mercado Financeiro 

Evolução histórica: contextualizações dos resultados 
frente às variáveis econômicas. Introdução à economia: 

conceitos básicos. Microeconomia: • introdução à 

microeconomia; • demanda de mercado; • oferta de 

mercado; • estrutura competitiva e não competitiva; • 

concorrência perfeita: • curva de possibilidades de 

produção; • monopólio e monopsônio; • oligopólio e 

oligopsônio; • concorrência monopolística; • falhas de 

mercado: • cartel; • dump. Macroeconomia: • introdução 

à macroeconomia; • principais variáveis agregadas: • 

PIB; • PNB; • IDH • mercado de bens monetários; • 
inflação e índice de preços; política fiscal, monetária e 
cambial; crescimento econômico 

Legislação Social e Trabalhista Admissão de Empregados: CLT. Contrato de Trabalho: 
tipos e características. Folha de Pagamento – cálculo e 
contabilização de: • horas extras, adicional noturno e 
descanso semanal remunerado, insalubridade; • 
periculosidade, gratificações diversas e adicionais de 
funções; • INSS e IRRF; • descontos: • atrasos, faltas, 
contribuições, vale transportes, pensão alimentícia 
licenças; abonos; • adiantamentos e férias. FGTS: 
cálculo; conectividade social. Plano de benefícios 
complementares. Rescisão de Contrato de Trabalho: • 
cálculo e contabilização. Legislação e normas de saúde 
e segurança do trabalho. 

 


